
 
 

01. Um automóvel percorre uma curva circular e 

horizontal de raio 50 m a 54 km/h. Adote g = 10 m/s2. 
O mínimo coeficiente de atrito estático entre o asfalto 

e os pneus que permite a esse automóvel fazer a curva 

sem derrapar é: 
 

a)0,25                    

b) 0,27                   
c) 0,45                         

d) 0,50                        

e) 0,54 

 

02 Um carro percorre uma pista curva superelevada 

(tg q = 0,20) de 200m de raio. Desprezando o atrito, 

qual a velocidade máxima sem risco de derrapagem? 

Adote g = 10m/s2 

 
a) 60 km/h        

b) 72 km/h             

c) 80 km/h                 
d) 40 km/h            

e) 48 km/h 

 
03.Um carro de massa m = 1000 kg realiza uma curva 

de raio R = 20 m com uma velocidade angular w = 10 

rad/s.  

 
A força centrípeta atuando no carro em newtons vale: 

a) 2,0 .106                
b) 3,0 .106                

c)4,0 .106                     

d)2,0 .105                   
e)4,0 .105 

 

04.A figura mostra uma bola de massa m = 150 g que 

se encontra presa à extremidade de um fio de 64 cm 

de comprimento. Se a bola descreve um movimento 

circular uniforme com velocidade de 4 m/s, a 

intensidade da força de tração no fio será, em 

newtons, igual a: 

 
a)3,75                     

b)4,15                           

c)4,60                     

d)5,25                     

e)5,75 

 

05. Uma pedra de massa m= 0,20 kg gira, presa a um 

fio, descrevendo uma circunferencia horizontal de raio 

R= 20cm , enquanto perfaz 2,0 rotações por segundo. 

Tentando aumentar velocidade angular, vemos que o 

fio se rompe. Calcule a tração maxima que o fio 

suporta.  

(g =10m/s) 

a)10 N                     

b)6,0 N                         

c)6,3 N                       

d)2,0 N                    

e)6,6 N 

 

06. Quando uma pessoa de 70 kg sobe 2m numa 

escada, ele realiza um trabalho cuja ordem de 

grandeza é: (g=10m/s2) 

 
 

a)10J  

b)102 J                             
c)103 J                        

d)104 J                      

e)105 J 
 

07.  Sobre um bloco atuam as forças indicadas na 

figura às quais o deslocam 2m ao longo do plano 

horizontal. A intensidade da força �⃗� é F=100N. 

 
Analise as afirmações: 

  I – O trabalho realizado pela força de atrito �⃗�𝑎𝑡 é 

positivo. 

 II – O trabalho realizado pela força �⃗� vale 200 J. 

III-  O trabalho realizado pela força peso �⃗⃗� é diferente 

de zero 

IV - O trabalho realizado pela força normal �⃗⃗⃗� é nulo. 

Quais estão corretas? 



a) apenas I e II       
b) apenas I e III       

c) apenas II e III       

d) apenas II e IV       
e) apenas III e IV 

 

08.   Um corpo desloca-se em linha reta sob a ação 

de uma única força paralela à trajetória. No gráfico 
representa-se a intensidade (F) da força em função da 

distância percorrida pelo corpo (d). 

 
 

Durante os 12m de percurso indicados no gráfico, qual 

foi o trabalho realizado pela força que atua sobre o 
corpo? 

A)100 J                   

B)120 J       
C)140 J                    

D)180 J                   

E)200 J 

 
09. O Cristo Redentor, localizado no Corcovado, 

encontra-se a 710 m do nível no mar e pesa 1.140 

ton. 
 

Considerando-se g = 10 m/s2, é correto afirmar que o 

trabalho total realizado para levar todo o material que 
compõe a estátua até o topo do Corcovado foi de, no 

mínimo: 

a)     114.000 kJ                     
b)     505.875 kJ                     

c)  1.010.750 kJ                 

d)  2.023.500 kJ                 

e)  8.094.000 kJ  
 

 

10. Em um corredor horizontal, um estudante puxa 

uma mochila de rodinhas de 6 kg pela haste, que faz 

60o com o chão. A força aplicada pelo estudante é a 

mesma necessária para levantar um peso de 1,5 kg, 

com velocidade constante. 

  
Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 

m/s2, o trabalho, em Joule, realizado para puxar a 
mochila por uma distância de 30 m é 

a) Zero.              

b) B)225,0.                 
c) C)389,7.              

d) D)900,0.                       

e) E)525 

 
11.Deslocando-se por uma rodovia a 108km/h 

(30m/s), um motorista chega à praça de pedágio e 

passa a frear o carro a uma taxa constante, 
percorrendo 150m em trajetória retilínea, até a 

parada do veículo. Considerando a massa total do 

veículo como sendo 1.000kg, o módulo do trabalho 
realizado pelas forças de atrito que agem sobre o 

carro, em joules, é: 

a) 30.000                      
b) 150.000                       

c) 450.000                      

d) 1.500.000                       

e) 4.500.000      
   

12. Uma mola de constante elástica igual a 10N/m é 

esticada desde sua posição de equilíbrio até uma 
posição em que seu comprimento aumentou 20cm. A 

energia potencial da mola esticada é: 

a)0,1  
b)0,2J                             

c)0,5J                        

d)0,8J                        
e)1,0J 

 

13. Um automóvel se desloca em uma estrada plana 
e reta com velocidade constante v = 80 km/h. A 

potência do motor do automóvel é P = 25 

kW. Supondo que todas as forças que atuam no 

automóvel são constantes, calcule o módulo da força 
de atrito total, em newtons. 

a)1125                            

b)2250                         
c)3120                        

d)3200                       

e)4500 
 

14. Um menino de massa 50 kg sobe uma rampa 

inclinada de altura 10 m, com velocidade constante 
igual a 0,5 m/s. Considerando a aceleração da 

gravidade igual a 10 m/s², o trabalho realizado pela 

força resultante que atua sobre o menino, e o trabalho 

realizado pelo menino para subir a rampa são, 
RESPECTIVAMENTE,  

A) zero e zero.  

B) 5000J e zero.  
C) zero e 5000J.  

D) 5000J e 5000J. 

 
15. Um corpo de massa 4,0 kg, inicialmente parado, 

fica sujeito a uma força resultante constante de 8,0 N, 

sempre na mesma direção e no mesmo sentido.  
Após 2,0 s, o deslocamento do corpo e sua energia 

cinética, em unidades do Sistema Internacional,  

são respectivamente:  

a) 4,0 e 32                         

b)4,0 e16                         

c) 2,0 e 8,0          

d) 2,0 e 4,0          

e) 1,0 e 4, 

 

16.O gráfico representa a força resultante sobre um 

carrinho de supermercado de massa total 40 kg, 

inicialmente em repouso. 

 



A intensidade da força constante que produz o mesmo 
impulso que a força representada no gráfico durante 

o intervalo de tempo de 0 a 25 s é, em newtons, igual 

a  

A) 1,2.           

B) 12.         

C) 15.        

D) 20.      

E) 21.  

 

17. Na figura a seguir, o peixe maior, de massa M = 

5,0 kg, nada para a direita a uma velocidade v = 1 

m/s, e o peixe menor, de massa m = 1,0 kg, se 

aproxima dele a uma velocidade u = 8,0 m/s, para a 

esquerda. 

 

Despreze qualquer efeito de resistência da água.  

Após engolir o peixe menor, o peixe maior terá uma 

velocidade de  

A) 0,50 m/s, para a esquerda.  

B) 1,0 m/s, para a esquerda.  

C) nula.  

D) 0,50 m/s, para a direita.  

E) 1,0 m/s, para a direita.  

18. Um par de carrinhos idênticos, cada um com 

massa igual a 0,2 kg, move-se sem atrito, da 
esquerda para a direita, sobre um trilho de ar reto, 

longo e horizontal. Os carrinhos, que estão 

desacoplados um do outro, têm a mesma velocidade 
de 0,8 m/s em relação ao trilho. Em dado instante, o 

carrinho traseiro colide com um obstáculo que foi 

interposto entre os dois. Em consequência dessa 

colisão, o carrinho traseiro passa a se mover da direita 
para a esquerda, mas ainda com velocidade de 

módulo igual a 0,8 m/s, enquanto o movimento do 

carrinho dianteiro prossegue inalterado. Em relação 
ao trilho, os valores, em kg.m/s, da quantidade de 

movimento linear do par de carrinhos antes e depois 

da colisão são, respectivamente,  

A) 0,16 e zero.  

B) 0,16 e 0,16.  

C) 0,16 e 0,32. 

D) 0,32 e zero.  

E) 0,32 e 0,48.  

19. Em um teste de colisão, um automóvel de 1 500 

kg colide frontalmente com uma parede de tijolos. A 

velocidade do automóvel anterior ao impacto era de 
15 m/s. Imediatamente após o impacto, o veículo é 

jogado no sentido contrário ao do movimento inicial 

com velocidade de 3 m/s. Se a colisão teve duração 
de 0,15 s, a força média exercida sobre o automóvel 

durante a colisão foi de  

A) 0,5 × 104 N.  

B) 1 × 104 N.  

C) 3 × 104 N.  

D) 15 × 104 N.  

E) 18 × 104 N.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MED + 6 

01.C 02.B 03.A 04.A 05.C 06.C 07.D 08.C 09.E 10.B 11.C 

12.B 13.A 14.C 15.A 16. E 17.A 18. D 19.E  


