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01 - (UEA AM/2017)    

A figura mostra a vista superior de um barco tracionado por 

duas forças de módulo F, que formam entre si um ângulo 

de 120º, se deslocando sobre as águas de um lago, cuja 

superfície é um plano horizontal. 

 

 
(http://blocoautocad.com) 

 

Considere os dados apresentados na tabela. 

 

 
 

Sabendo que o barco se move em linha reta com 

velocidade constante e desprezando a resistência do ar, a 

força de resistência da água aplicada no barco é igual a 

 

a) F 

b) F2  

c) F3  

d) 2F 

e) 3F 

 

02 - (UFSC/2016)    

As investigações de Galileu (século XVI) sobre o movimento 

de queda livre foram um marco para o desenvolvimento da 

ciência moderna, pois contribuíram para suplantar a Ciência 

Física medieval, até então orientada amplamente pelo 

pensamento do filósofo grego Aristóteles (século VI a.C.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre Galileu e suas contribuições para a ciência, é 

CORRETO afirmar que: 

 

01. considerava que a matemática e os procedimentos 

experimentais eram importantes para o desenvolvimento 

de uma teoria sobre o movimento. 

02. alegava que os corpos pesados caíam mais 

depressa que os leves. 

04. defendia que o Sol e os planetas se moviam em 

torno da Terra. 

08. inventou o telescópio com o objetivo de observar 

as Luas de Júpiter. 

16. propôs experiências de pensamento que 

continham argumentos similares àqueles posteriormente 

presentes na Lei da Inércia de Newton. 

32. foi o primeiro a declarar que todas as substâncias 

existentes na Terra eram formadas a partir dos elementos 

água, fogo, terra e ar. 

 

03 - (IFMS/2015)    

Leia o texto: 

 

O uso do cinto de segurança e os airbags 

 

Em freadas bruscas, o efeito da inércia é violento, por isso 

se faz necessário o uso de componentes de segurança em 

automóveis, como o cinto de segurança e o airbag. 

De acordo com o Departamento Nacional de Trânsito – 

DENATRAN – não só os motoristas devem usar o cinto de 

segurança, mas também os passageiros, mesmo quando 

ocupam o banco traseiro do veículo. 

Em uma simulação, foi comprovado que, se um passageiro 

de 60 kg não estiver usando o cinto de segurança e for 

arremessado de um carro com velocidade de 60 km/h, o 

choque com o chão corresponde ao impacto de uma massa 

de 1 tonelada sobre a pessoa; a morte é instantânea. 

Os airbags são bolsas de ar que inflam e amortecem o 

impacto em uma colisão, evitando que o passageiros se 

choquem contra as partes rígidas do veículo. 

Fonte: Usberco, João; (et al.). 2º ed. Companhia das 

Ciências. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 225. 
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De acordo com o texto assinale a alternativa com o 

significado correto de inércia. 

 

a) Propriedade em que os corpos tendem a manter 

seu estado de movimento. 

b) É a força transmitida por meio de cordas, fios ou 

hastes. 

c) É a força correspondente a gravidade. 

d) Força de atração magnética, que propulsiona os 

objetos para frente. 

e) Força resultante da interação entre corpos 

eletrizados. 

 

04 - (UNIFOR CE/2012)    

Uma dona de casa vai ao supermercado e, no caixa, arruma 

suas compras na sacola plástica fornecida. Essa sacola tem 

capacidade para suportar no máximo 5 kg. Estando em 

perfeito estado, foi colocado na referida sacola apenas 4 kg. 

No entanto, quando a senhora levantou bruscamente a 

sacola, esta se rompeu. A sacola passou de uma velocidade 

inicial igual a zero para uma velocidade final igual a 0,5 m /s 

num tempo de apenas 0,004 segundos. Marque a opção 

que indica qual é a lei de Newton que explica este fato e 

qual a força final a que foi submetida a sacola quando foi 

puxada para cima bruscamente.  

 

a) O fato é explicado pela lei da inércia de Newton e a 

sacola cheia, em repouso, tem a tendência de se romper 

sempre que qualquer força seja aplicada sobre ela. A força 

aplicada foi de 500 N, maior que a força de 50 N que a 

sacola pode suportar.  

b) O fato é explicado pela lei da força resultante de 

Newton, segundo a qual a sacola cheia, em repouso, tem a 

tendência de ser acelerada quando uma força for aplicada 

sobre ela, ou seja, para que se possa levantar a sacola 

nestas condições, é necessário aplicar uma força de 55 N 

maior que a massa de 4 kg que a sacola pode suportar.  

c) O fato é explicado pela lei da ação e reação de 

Newton e a sacola foi puxada com uma força de 60 N 

semelhante à força que a sacola resiste ao impulso para 

cima.  

d) O fato é explicado pela lei da inércia de Newton e a 

sacola cheia, em repouso, tem a tendência de permanecer 

parada até que uma força seja aplicada sobre ela. 

Considerando as condições do problema, a força aplicada 

foi de 500 N, maior que a força de 50 N que a sacola pode 

suportar.  

e) O fato é explicado pela lei da força resultante de 

Newton, em que a aceleração tem que ser tal que não 

permita o rompimento da sacola, com força resultante de 

200 N. 

 

05 - (UFT TO/2011)    

Uma pequena esfera de chumbo com massa igual a 50 g é 

amarrada por um fio, de comprimento igual a 10 cm e 

massa desprezível, e fixada no interior de um automóvel 

conforme figura. O carro se move horizontalmente com 

aceleração constante. Considerando-se hipoteticamente o 

ângulo que o fio faz com a vertical igual a 45 graus, qual 

seria o melhor valor para representar o módulo da 

aceleração do carro?  

Desconsidere o atrito com o ar, e considere o módulo da 

aceleração da gravidade igual a 9,8 m/s
2
. 

 

 
 

a) 5,3 m/s
2
 

b) 8,2 m/s
2
 

c) 9,8 m/s
2
 

d) 7,4 m/s
2
 

e) 6,8 m/s
2
 

 

06 - (UFG GO/2010)    

Em uma torneira gotejante, as gotas caem quando o 

diâmetro atinge o valor limiar D. Nessa situação, 

considerando que as gotas possuem forma esférica, o valor 

máximo da força devido à tensão superficial, em N, que 

mantém a gota presa à torneira, é: 

 

Dados:  

OH2
d  = 1,0 g/cm

3
 

D = 5,0 mm 

 = 3 

g = 10 m/s
2
 

 

a) 2,50  10
–4 

 

b) 6,25  10
–4

 

c) 7,50  10
–4

 

d) 1,88  10
–3

 

e) 5,00  10
–3

 

 

07 - (ESPCEX/2009)    

Um trabalhador utiliza um sistema de roldanas conectadas 

por cordas para elevar uma caixa de massa M = 60 kg. 

Aplicando uma força F


 sobre a ponta livre da corda 

conforme representado no desenho abaixo, ele mantém a 

caixa suspensa e em equilíbrio. Sabendo que as cordas e as 

roldanas são ideais e considerando a aceleração da 

gravidade igual a 10 m/s
2
, o módulo da força F


 vale 



 

 
Desenho Ilustrativo 

 

a) 10 N 

b) 50 N 

c) 75 N 

d) 100 N 

e) 150 N 

 

08 - (Mackenzie SP/2017)    

Quando o astronauta Neil Armstrong desceu do módulo 

lunar e pisou na Lua, em 20 de julho de 1969, a sua massa 

total, incluindo seu corpo, trajes especiais e equipamento 

de sobrevivência era de aproximadamente 300 kg. O campo 

gravitacional lunar é, aproximadamente, 1/6 do campo 

gravitacional terrestre. Se a aceleração da gravidade na 

Terra é aproximadamente 10,0 m/s
2
, podemos afirmar que 

 

a) a massa total de Armstrong na Lua é de 300 kg e 

seu peso é 500 N. 

b) a massa total de Armstrong na Terra é de 50,0 kg e 

seu peso é 3000 N. 

c) a massa total de Armstrong na Terra é de 300 kg e 

seu peso é 500 N. 

d) a massa total de Armstrong na Lua é de 50,0 kg e 

seu peso é 3000 N. 

e) o peso de Armstrong na Lua e na Terra são iguais. 

 

09 - (UEPG PR/2017)    

A figura abaixo representa um conjunto sobre o qual é 

exercido uma força igual a 10 N. Desprezando o atrito entre 

os blocos e a superfície, assinale o que for correto. 

Dados: 

g = 10 m/s
2
 

mA = 2 kg 

mB = 3 kg 

 

 
 

01. A aceleração dos corpos vale 2m/s
2
. 

02. A força que B exerce em A vale 6 N. 

04. A força que A exerce em B vale 4 N. 

08. Considerando que o conjunto partiu do repouso, a 

equação que fornece o deslocamento do conjunto será 
2tx  . 

 

10 - (FUVEST SP/2017)    

Objetos em queda sofrem os efeitos da resistência do ar, a 

qual exerce uma força que se opõe ao movimento desses 

objetos, de tal modo que, após um certo tempo, eles 

passam a se mover com velocidade constante. Para uma 

partícula de poeira no ar, caindo verticalmente, essa força 

pode ser aproximada por vbFa


 , sendo v


 a velocidade 

da partícula de poeira e b uma constante positiva. O gráfico 

mostra o comportamento do módulo da força resultante 

sobre a partícula, FR, como função de v, o módulo de v


. 

 

 
 

O valor da constante b, em unidades de N  s/m, é 

 

a) 1,0 10
–14

 

b) 1,5 10
–14

 

c) 3,0 10
–14

 

d) 1,0 10
–10

 

e) 3,0 10
–10

 

Note e adote: 

O ar está em repouso. 

 

11 - (FPS PE/2017)    

Em uma competição de levantamento de peso, um atleta 

exerce uma força, vertical para cima e de módulo variável 

no tempo, sobre os pesos com 180 kg de massa total. A 

figura a seguir mostra um gráfico do módulo da força total 

aplicada nos pesos pelo atleta em função do tempo, em um 

movimento de arremesso. Nesse movimento, há dois 

momentos em que o atleta mantém os pesos 

temporariamente em repouso. Após o movimento, o atleta 

larga os pesos repentinamente. Calcule o módulo da 

aceleração máxima que o atleta imprime aos pesos no 

movimento de arremesso. Considere a aceleração da 

gravidade g = 10 m/s
2
. 

 



 
 

a) 1,0 m/s
2
 

b) 2,0 m/s
2
 

c) 3,0 m/s
2
 

d) 4,0 m/s
2
 

e) 5,0 m/s
2
 

 

12 - (UNITAU SP/2016)    

No piso de um elevador, existe uma balança de prato como 

as antigas balanças de farmácias, cujo mecanismo de 

medição é baseado em um conjunto de molas. De pé, sobre 

o prato da balança, está uma jovem, cuja massa corporal é 

de 70 kg. Sabendo-se que o elevador sobe os 20 andares de 

um prédio com aceleração constante de 5 m/s
2
, e que a 

aceleração local da gravidade é g = 10 m/s
2
, é totalmente 

CORRETO afirmar que 

 

a) a leitura da balança é a mesma quando o elevador 

está em repouso ou quando tem o movimento acelerado. 

b) a leitura da balança é menor quando o elevador 

sobe em movimento acelerado do que quando o elevador 

está em repouso. 

c) a leitura da balança é maior quando o elevador 

sobe em movimento acelerado do que quando o elevador 

está em repouso, sendo igual a 1050 N. 

d) a leitura da balança é menor quando o elevador 

sobe em movimento acelerado do que quando o elevador 

está em repouso, sendo igual a 350 N. 

e) a leitura da balança é a mesma com o elevador em 

repouso, ou em movimento acelerado, sendo igual a 700 N. 

 

13 - (UNESP/2016)    

Algumas embalagens trazem, impressas em sua superfície 

externa, informações sobre a quantidade máxima de caixas 

iguais a ela que podem ser empilhadas, sem que haja risco 

de danificar a embalagem ou os produtos contidos na 

primeira caixa da pilha, de baixo para cima. Considere a 

situação em que três caixas iguais estejam empilhadas 

dentro de um elevador e que, em cada uma delas, esteja 

impressa uma imagem que indica que, no máximo, seis 

caixas iguais a ela podem ser empilhadas. 

 

 
 

Suponha que esse elevador esteja parado no andar térreo 

de um edifício e que passe a descrever um movimento 

uniformemente acelerado para cima. Adotando g = 10 

m/s
2
, é correto afirmar que a maior aceleração vertical que 

esse elevador pode experimentar, de modo que a caixa em 

contato com o piso receba desse, no máximo, a mesma 

força que receberia se o elevador estivesse parado e, na 

pilha, houvesse seis caixas, é igual a 

 

a) 4 m/s
2
. 

b) 8 m/s
2
. 

c) 10 m/s
2
. 

d) 6 m/s
2
. 

e) 2 m/s
2
. 

 

14 - (UNIFICADO RJ/2016)   

Dentro de um elevador, um objeto de peso 100 N está 

apoiado sobre uma superfície. O elevador está descendo e 

freando com aceleração vertical e para cima de 0,1 m/s
2
. 

Considere a aceleração da gravidade como 10 m/s
2
. 

Durante o tempo de frenagem, a força que sustenta o 

objeto vale, em newtons, 

 

a) 101 

b) 99 

c) 110 

d) 90 

e) 100 

 

15 - (IFGO/2015)    

Um octocóptero com seus equipamentos tem massa de 

20,0 kg e consegue ascender (subir) verticalmente com uma 

aceleração de 3,0 m/s
2
. 

 



 
Disponível em: <http://www.casadodetetive.com.br>. 

Acesso em: 30 Dez. 2014. 

 

Sabendo que a aceleração gravitacional tem valor de 10,0 

m/s
2
, podemos afirmar que a força resultante que atua 

sobre esse octocóptero é 

 

a) vertical, para baixo e tem módulo de 200,0 N. 

b) vertical, para cima e tem módulo de 60,0 N. 

c) vertical, para cima e tem módulo de 30,0 N. 

d) horizontal, para a esquerda e tem módulo de 100,0 

N. 

e) horizontal, para a direita e tem módulo de 60,0 N. 

 

16 - (PUC RJ/2015)    

Um bloco de gelo de massa 1,0 kg é sustentado em repouso 

contra uma parede vertical, sem atrito, por uma força de 

módulo F, que faz um ângulo de 30º com a vertical, como 

mostrado na figura.  

Qual é o valor da força normal exercida pela parede sobre o 

bloco de gelo, em Newtons? 

Dados:  

g = 10m/s
2
 

sen 30º = 0.50  

cos 30º = 0.87 

 

 
 

a) 5,0  

b) 5,8  

c) 8,7  

d) 10  

e) 17  

 

17 - (UECE/2015)    

Um trem, durante os primeiros minutos de sua partida, tem 

o módulo de sua velocidade dado por v = 2t, onde t é o 

tempo em segundos e v a velocidade, em m/s. 

Considerando que um dos vagões pese 3  10
3
 kg, qual o 

módulo da força resultante sobre esse vagão, em Newtons? 

 

a) 3000. 

b) 6000. 

c) 1500. 

d) 30000. 

 

18 - (UNIMONTES MG/2015)    

Dois blocos unidos por um fio de massa desprezível (veja a 

figura) são liberados a partir do repouso. As polias são fixas 

(não giram) e o atrito entre elas e a corda é também 

desprezível. O módulo da aceleração da gravidade no local 

é g = 10 m/s
2
. Sendo m1 = 6 kg a massa do bloco 1, e m2 = 4 

kg a massa do bloco 2, o módulo da aceleração dos blocos 

vale, em m/s
2
, 

 

 
 

a) 4. 

b) 10. 

c) 6. 

d) 2. 

 

19 - (ACAFE SC/2015)    

A física do voo de um avião envolve basicamente quatro 

forças: a força de sustentação )S(


 que sustenta o avião no 

ar, a força peso )p(


 aplicada pela Terra puxando o corpo 

para baixo, a força de arrasto ou resistência do ar )R(


 

aplicada pelo ar no sentido contrário ao movimento e a 

força de tração )T(


 que é aplicada pelo motor e possibilita 

que o avião atinja a velocidade necessária para o voo. 

Dessa forma, assinale a alternativa correta sobre a relação 

entre essas forças quando um avião sobe com certa 

inclinação e velocidade constante, como mostra a figura. 

 

 
 



a) RT  e  Sp


  

b) RT  e  Sp


  

c) RT  e  Sp


  

d) RT  e  Sp


  

 

20 - (Mackenzie SP/2015)    

 
 

O pêndulo de um relógio é formado por uma haste rígida, 

de peso desprezível, e uma esfera de peso P presa em uma 

de suas extremidades. A outra extremidade da haste é 

presa no ponto O como mostra a figura acima. 

A esfera oscila entre as posições A e C e sua velocidade 

escalar nessas posições é nula. Considerando   = 60º, o 

ângulo que a haste faz com a vertical, a intensidade da 

força de tração (T) na haste nas posições A e C é 

 

a) 
3

P32
T   

b) T = 2P 

c) 
2

P3
T   

d) 
2

P
T   

e) T = P 

 

21 - (PUCCAMP SP/2015)    

Uma caixa de massa 2,0 kg está apoiada numa superfície 

horizontal perfeitamente lisa, estando sujeita a duas forças 

1F


 e 2F


 horizontais e perpendiculares entre si. A força 1F


 

tem intensidade 8,0 N e a caixa apresenta aceleração de 5,0 

m/s
2
. Nestas condições, a intensidade da força 2F


 é, em 

newtons, 

 

a) 4,0. 

b) 5,0. 

c) 6,0. 

d) 8,0. 

e) 10. 

 

22 - (UFRGS/2015)    

Dois blocos, 1 e 2, são arranjados de duas maneiras 

distintas e empurrados sobre uma superfície sem atrito, por 

uma mesma força horizontal F. As situações estão 

representadas nas figuras I e II abaixo. 

 

 
 

Considerando que a massa do bloco 1 é m1 e que a massa 

do bloco 2 é m2 = 3 m1, a opção que indica corretamente a 

intensidade da força que atua entre os blocos, nas 

situações I e II, é, respectivamente, 

 

a) F/4 e F/4. 

b) F/4 e 3F/4. 

c) F/2 e F/2. 

d) 3F/4 e F/4. 

e) F e F. 

 

23 - (UNIOESTE PR/2015)    

Os blocos A e B, de massas respectivamente iguais a 4,0 kg 

e 1,0 kg, estão conectados por meio de um barbante, o qual 

passa por polias como mostra a figura abaixo. Uma das 

extremidades do barbante está atada em prego fixo na 

superfície horizontal. Os blocos são abandonados a partir 

do repouso. Quando se desprezam o atrito e as massas do 

barbante e das polias e se considera a aceleração da 

gravidade igual a 10 m.s
–2

, assinale a alternativa CORRETA. 

 

 
 

a) Após abandonados, os blocos continuarão em 

repouso. 

b) As velocidades dos blocos A e B possuem o mesmo 

valor. 

c) A aceleração do bloco A é igual a 5,0 m.s
–2

. 

d) A aceleração do bloco B é igual a 2,5 m.s
–2

. 

e) A força de tração no barbante possui intensidade 

igual a 5,0 N. 

 

24 - (PUC MG/2015)    

O peso de um homem obtido em uma balança no solo é 

800 N. Em seguida, ele é novamente pesado numa balança 

colocada em um elevador, que sobe com uma aceleração 

de 2m/s
2
. Nessa situação, o peso do homem será de: 

 

Dado: g = 10 m/s
2
 

 

a) 740 N 

b) 680 N 



c) 960 N 

d) 900 N 

 

TEXTO: 1 - Comum à questão: 25 

 

 

Um motorista conduzia seu automóvel de massa 2 000 kg 

que trafegava em linha reta, com velocidade constante de 

72 km/h, quando avistou uma carreta atravessada na pista. 

Transcorreu 1 s entre o momento em que o motorista 

avistou a carreta e o momento em que acionou o sistema 

de freios para iniciar a frenagem, com desaceleração 

constante igual a 10 m/s
2
. 

 

25 - (FATEC SP/2016)    

Antes de o automóvel iniciar a frenagem, pode-se afirmar 

que a intensidade da resultante das forças horizontais que 

atuavam sobre ele era 

 

a) nula, pois não havia forças atuando sobre o 

automóvel. 

b) nula, pois a força aplicada pelo motor e a força de 

atrito resultante atuavam em sentidos opostos com 

intensidades iguais. 

c) maior do que zero, pois a força aplicada pelo 

motor e a força de atrito resultante atuavam em sentidos 

opostos, sendo a força aplicada pelo motor a de maior 

intensidade. 

d) maior do que zero, pois a força aplicada pelo 

motor e a força de atrito resultante atuavam no mesmo 

sentido com intensidades iguais. 

e) menor do que zero, pois a força aplicada pelo 

motor e a força de atrito resultante atuavam em sentidos 

opostos, sendo a força de atrito a de maior intensidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GABARITO:  

 

1) Gab: A 

 

2) Gab: 17 

 

3) Gab: A 

 

4) Gab: D 

 

5) Gab: C 

 

6) Gab: B 

 

7) Gab: C 

 

8) Gab: A 

 

9) Gab: 11 

 

10) Gab: E 

 

11) Gab: B 

 

12) Gab: C 

 

13) Gab: C 

 

14) Gab: A 

 

15) Gab: B 

 

16) Gab: B 

 

17) Gab: B 

 

18) Gab: D 

 

19) Gab: A 

 

20) Gab: D 

 

21) Gab: C 

 

22) Gab: D 

 

23) Gab: E 

 

24) Gab: C 

 

25) Gab: B 

 

 


