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1. (UPE) Uma bicicleta, cujo raio da roda e de 0,50m, desloca-se em linha reta com velocidade escalar 
constante de 4,0m/s. 
Considere o ciclista como referencial e analise as proposições que se seguem: 
1) Um ponto da periferia da roda tem aceleração centrípeta com modulo igual a 32,0m/s2. 
2) A velocidade angular de um ponto da periferia da roda tem modulo igual a 8,0rad/s. 
3) A roda realiza duas voltas por segundo. 
4) A velocidade angular de um ponto a meia distância entre o eixo e o aro da roda tem modulo igual a 4,0 
rad/s. 
 
(PISA-MODELO ENEM) – Texto para as questões de 2 a 4 
Considere um carro em que os pneus têm as medidas seguintes (formato europeu) 

 
2. Imagine que os pneus do carro em questão sejam trocados por outros com características 200/70 R15  
A diferença entre os diâmetros do novo pneu e do pneu original e de: 
a) 1,0cm     b) 2,0cm    c) 2,5cm     d) 5,0cm   e) 7,0cm 
 
3. O diâmetro do pneu original vale, em cm: 
a) 35          b) 49          c) 63          d) 70         e) 83 
 
4. O velocímetro do carro, embora esteja calibrado em km/h, na realidade mede a velocidade angular 𝜔 da 
roda e o hodômetro, embora calibrado em km, mede o número de voltas efetuadas pelo pneu. 
A velocidade do carro tem um modulo V dado por   V =  𝜔 R em que R e o raio da roda 
Quando os pneus originais de raio R, são trocados por outros de raio R’ > R, para uma dada velocidade angular 
da roda, o velocímetro vai indicar um valor menor do que a velocidade real do carro e o hodômetro vai indicar 
uma quilometragem menor do que a distância percorrida pelo carro. 
 
Para R’ 4% maior que R, se o velocímetro estiver indicando 100km/h e o hodômetro estiver marcando 100km, 
a velocidade real do carro e a distância realmente percorrida serão: 
a) 100km/h e 100km  
b) 104km/h e 96km 
c) 100km/h e 104km  
d) 108km/h e 108km 
e) 104km/h e 104km 
 
5. (MODELO ENEM) – Um veículo Vectra de massa 1,8. 103 kg gasta, em uma pista de teste, 10s para ser 
acelerado do repouso a 90 km/h, segundo informações do fabricante. Se, durante essa arrancada, a 
aceleração do carro se manteve constante, o módulo da força resultante sobre ele vale, em newtons, 
a) zero  
b) 1,8 . 103  
c) 3,6 . 103 
d) 4,5 . 103  
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e) 5,4 . 103 

 

6.(CESGRANRIO-MODELO ENEM) – Na figura a seguir, dois corpos, 1 e 2, caem em que da livre (com 
aceleração igual à da gravidade). A massa do corpo 1 é muito maior do que a massa do corpo 2. Seja F12 a 
intensidade da força que o corpo 1 faz sobre o corpo 2, e F21 a intensidade da força que o corpo 2 faz sobre o 
corpo 1. 

 
Nesta situação, pode-se afirmar que 
a) F12 > F21 > 0.  
b) F12 = F21 ≠ 0. 
c) F12 > F21 = 0.  
d) F12 = F21 = 0. 
e) F21 > F12 > 0. 
 
7.(MODELO ENEM) – Uma pessoa, segurando na mão uma bengala de massa 2,0kg, está sobre uma balança 
de mola (dinamômetro) calibrada para indicar a massa em quilogramas. 
A aceleração da gravidade, para a calibração da balança, tem módulo g = 9,8m/s2. 
Quando a pessoa não encosta a bengala na balança, esta indica 80,0kg (figura 1). 

Em seguida, a pessoa, com a ponta da bengala, passa a exercer sobre a balança uma força �⃗� vertical para 
baixo de intensidade 49,0N (figura 2). 

 
A indicação da balança, na situação esquematizada na figura 2, é 
a) 31,0kg  
b) 75,0kg  
c) 80,0kg 
d) 85,0kg  
e) 129kg 
 
8.(UNESP-MODELO ENEM) – Um rebocador puxa duas barcaças pelas águas de um lago tranquilo. A primeira 
delas tem massa de 30 toneladas e a segunda, 20 toneladas. Por uma questão de economia, o cabo de aço I 
que conecta o rebocador à primeira barcaça suporta, no máximo, 6,0. 105N, e o cabo II, 8,0 . 104 N. 
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Desprezando-se o efeito de forças resistivas, calcule a aceleração máxima do conjunto, a fim de evitar o rom 
pi mento de qualquer um dos cabos. 
a) 1,0m/s2  
b) 2,0m/s2  
c) 4,0m/s2 
d) 10,0m/s2  
e) 12,0m/s2 

 
9.(MODELO ENEM) – Um carro está em movimento retilíneo, em um plano horizontal, e seu motorista está 
pisando no acelerador até o fundo. Em virtude do efeito da força de resistência do ar, a força resultante que 
age no carro tem intensidade F dada por: F = 1500 – 0,60 V2 (SI) em que V é o módulo da velocidade do carro. 
A partir de um certo instante, a velocidade do carro torna-se constante e seu valor é chamado de velocidade 
limite. 
Nas condições especificadas, a velocidade limite do carro tem módulo igual a: 
a) 50km/h  
b) 120km/h  
c) 150km/h 
d) 180km/h  
e) 220km/h 
 
10.(UFPE-MODELO ENEM) – Uma pessoa comprou uma balança de chão e, ao chegar à casa, ansiosa para 
controlar o peso, resolve testá-la ainda no elevador. Ela concluiu que a balança estava com defeito ao notar 
um aumento de seu peso. 

 
 
Considerando essas informações, identifique a opção correta. 
a) O aumento da indicação da balança pode ocorrer se o elevador estiver subindo com velocidade constante. 
b) O aumento da indicação da balança pode ocorrer se o elevador estiver descendo com velocidade constante. 
c) O aumento da indicação da balança pode ocorrer se o elevador estiver subindo com movimento retardado. 
d) O aumento da indicação da balança pode ocorrer se o elevador estiver descendo com movimento 
retardado. 
e) A balança está necessariamente com defeito e deve ser trocada em respeito aos direitos do consumidor. 
 
11.(MODELO ENEM) – Um caminhão está-se movendo em linha reta em um plano horizontal, com velocidade 

�⃗⃗�0. Na carroceria do caminhão, temos uma caixa apoiada. Os coeficientes de atrito estático e dinâmico entre 
a caixa e o apoio valem respectivamente 𝜇E = 0,60 e 𝜇D = 0,40. 
A aceleração da gravidade tem módulo g = 10,0m/s2 e o efeito do ar é desprezível.  
Determine o módulo da máxima aceleração que o caminhão pode ter, acelerando ou freando, para que a 
caixa não escorregue. 
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a) 2,0m/s2  
b) 4,0m/s2  
c) 6,0m/s2 
d) 8,0m/s2  
e) 10,0m/s2 

 
12.(UFT) Um estudante levanta a extremidade de um livro de 50,0 cm de comprimento a uma altura “h” 

(vertical). Em seguida, coloca uma borracha na superfície inclinada deste livro com velocidade (�⃗⃗�) não nula 
descendo o plano, conforme indicado na figura. O coeficiente de atrito cinético entre a superfície do livro e a 

borracha é 0,75. Qual deve ser a altura “h” para que a velocidade (�⃗⃗�) da borracha seja constante? 

 
a) 40,0 cm      b) 35,0 cm      c) 30,0 cm       d) 20,0 cm 
 
13. (VUNESP-FAMECA) – Felipe Massa é mais um brasileiro que revelou ser um exímio piloto de carros de F1. 
Ao fazer uma curva horizontal circular em movimento uniforme e com a máxima velocidade possível a força 
resultante sobre o carro 
a) independe da reação normal. 
b) independe do atrito. 
c) é diretamente proporcional à velocidade. 
d) é diretamente proporcional ao raio da curva. 
e) tem intensidade constante. 
 
14. (UFCG-PB-MODELO ENEM) – Leia o texto seguinte: MGM/ 
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“O Discovery media quase cento e vinte metros de ponta a ponta, porém o reduzido universo ocupado pela 
sua tripulação estava inteiramente encerrado no interior da esfera de doze metros de sua cabina pressurizada. 
A região equatorial da esfera de pressão, poderíamos dizer a faixa compreendida entre Capricórnio e Câncer 
[analogia com o Globo Terrestre], continha dois tambores de pequena rotação, com vinte metros de diâmetro.  
Fazendo uma revolução a cada dez segundos, esse carrossel ou centrífuga produzia uma gravidade artificial 
suficiente para evitar a atrofia física que seria capaz de ocorrer em consequência da total ausência de peso, 
permitindo, também, que as funções rotineiras da vida fossem executadas em condições quase normais.” 

CLARKE, Arthur C. 2001 Odisseia Espacial.9a. ed. Rio de Janeiro:Expressão e Cultura, 1985, p.91-92 (com adaptações). 

 
Para um astronauta de 80 kg, seu “peso”, no local descrito no interior da Discovery, é: 
a) 800 N  
b) 480 N  
c) 288 N 
d) 248 N  
e) 133 N 
(Adote π = 3) 
 
15 (UNESP) – Desde 1960, o Sistema Internacional de Unidades (SI) adota uma única unidade para quantidade 
de calor, trabalho e energia, e recomenda o abandono da antiga unidade ainda em uso. Assinale a alternativa 
que indica na coluna I a unidade adotada pelo SI e na coluna II a unidade a ser abandonada. 

 
 
16. (UNESP) – Suponha que os tratores 1 e 2 da figura arrastem toras de mesma massa pelas rampas 
correspondentes, elevando-as à mesma altura h. Sabe-se que ambos se movimentam com velocidades 
constantes e que o comprimento da rampa 2 é o dobro do comprimento da rampa 1. 

 
Chamando de τ1 e τ2 os trabalhos realizados pela força gravitacional sobre essas toras, pode-se afirmar que: 
a) τ1 = 2τ2; τ1 > 0 e τ2 < 0.  
b) τ1 = 2τ2; τ1 < 0 e τ2 > 0. 
c) τ1 = τ2; τ1 < 0 e τ2 < 0.  
d) 2τ1 = τ2; τ1 > 0 e τ2 > 0. 
e) 2τ1 = τ2; τ1 < 0 e τ2 < 0. 
 
17. (VUNESP-UFTM-MG) – Um tambor, de 50kg de massa, é abandonado de uma altura h e cai verticalmente, 
gastando 1,0s para chegar ao solo. Desprezando-se todas as forças dissipativas e considerando-se g = 10 m/s2, 
o trabalho realizado pela força peso durante a queda, em J, é 
a) 5,0 . 102  
b) 1,0 . 103  
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c) 1,5 . 103 
d) 2,0 . 103 

e) 2,5 . 103 

 

18. (VUNESP-UNISA) – Em um local em que a aceleração da gravidade tem intensidade g = 10m/s2, uma esfera 
de massa m = 2,0kg se move ao longo da trajetória esquematizada. Sua velocidade escalar ao passar pelo 
ponto A é VA = 5,0m/s e ao passar por B, VB = 10,0m/s. 
Adote g = 10,0m/s2 

 

Dessa forma, é possível concluir que o módulo do trabalho das forças não conservativas, nesse percurso, é 
a) nulo        b) 75J         c) 250J       d) 325J          e) 575J 
 
19. (FUVEST-TRANSFERÊNCIA) – Um corpo de massa m = 2,0 kg move-se ao longo de uma reta, sob a ação de 
uma única força. A velocidade escalar do corpo, como função do tempo, é mostra da no gráfico a seguir. 

 
Nessas condições, a potência no instante t = 2,0s e a potência média no intervalo de 0 a 3,0 segundos, 
fornecidas ao corpo, medidas em W, são, respectivamente, 
a) 0 e 13,0  
b) 0 e 8,0  
c) 0 e 3,0 
d) 3,0 e 8,0  
e) 8,0 e 13,0 
 
20. (VUNESP) – Numa pequena usina hidroelétrica, a vazão da água é da ordem de 1,0 . 103m3/s, caindo de 
uma altura de 40m. Considerando-se 1,0 . 103kg/m3 a densidade da água, 10m/s2 o módulo da aceleração da 
gravidade e 90% o rendimento da usina, a potência útil da usina é, em MW, 
a) 3,6         b) 36        c) 40           d) 360           e) 400 
 
21. (UFTM-MG) – Dois amigos, o primeiro com peso de 500N e o segundo com peso de 540N, disputavam 
para ver quem pulava mais alto ao realizarem saltos verticalmente para cima. A partir do solo, o primeiro 
tomou impulso e elevou seu centro de massa em 0,4m relativamente ao chão, enquanto o segundo, sob as 
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mesmas condições do anterior, conseguiu elevar seu centro de massa em 0,5 m, também relativamente ao 
chão. 
Desconsiderando-se a existência de forças dissipativas como a resistência do ar, a energia que faltou ao 
saltador que deu o pulo mais baixo, para que a altura por ele atingida se equiparasse à do vencedor, 
corresponde, em J, aproxima da mente, a 
a) 30             b) 40             c) 50              d) 60             e) 70 
Adote g = 10m/s2 

 

22. (FATEC-SP) – Os modelos disponíveis da linha de motocicletas de 125 cilindradas de um determinado 
fabricante apresentam uma das menores massas da categoria, 83kg, e um melhor posicionamento do centro 
de gravidade. Resumindo, diversão assegurada para pilotos de qualquer peso ou estatura. 
O gráfico mostra a variação da energia cinética do conjunto motociclista e uma dessas motocicletas em função 
do quadrado de sua velocidade, sobre uma superfície plana e horizontal. 

 
Analisando-se os dados do gráfico, pode-se determinar a massa do motociclista que, em kg, vale 
a) 45             b) 52          c) 67            d) 78             e) 90 
 
23. (VUNESP) – Num parque de diversões, há um brinquedo original que consta de um carro impulsionado 
por uma mola elástica, a partir do repouso, como na figura I. O gráfico da figura II ilustra a intensidade dessa 
força elástica que a mola exerce no carro quando for por ele comprimida. Considere a massa da criança mais 
a do carro igual a 25kg e a deformação da mola igual a 1,0m no instante em que é liberada empurrando o 
carro. 

 
Supondo-se desprezível o efeito de qualquer espécie de atrito, o módulo da velocidade que o carro adquire 
após soltar-se da mola vale 

a) √2 m/s  
b) 2,0m/s  
c) 2,0km/h 
d) 3,6km/h  
e) 5,4km/h 
 
24. (UFSCar-SP) – Ideia para a campanha de redução de acidentes: enquanto um narrador exporia fatores de 
risco nas estradas, uma câmera mostraria o trajeto de um sabonete que, a partir do repouso em um ponto 
sobre a borda de uma banheira, escorregaria para o interior dela, sofrendo um forte impacto contra a parede 
vertical oposta. 
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Para a realização da filmagem, a equipe técnica, conhecendo o módulo da aceleração da gravidade (10 m/s2) 
e desconsiderando-se qualquer atuação de forças contrárias ao movimento, estimou que o módulo da 
velocidade do sabonete, momentos antes de seu impacto contra a parede da banheira, deveria ser um valor, 
em m/s, mais próximo de 
a) 1,5            b) 2,0            c) 2,5             d) 3,0              e) 3,4 

Adote √3 = 1,7 
 
25. (FUVEST-TRANSFERÊNCIA) – Num parque de diversões, um carrinho, partindo do repouso, desliza sobre 
uma rampa de altura h para dar uma volta completa em uma pista circular, de raio R, conforme esquematizado 
na figura. 

 
Considerando-se o atrito como sendo desprezível, é possível afirmar que a altura mínima h, para que o 
carrinho complete a volta, é igual a 

a) R            b) 2R                c) 
5

2
R              d) 3R            e)

7

2
 R 

 
26. Uma nave espacial se movimenta numa região do espaço onde as forças gravitacionais são desprezíveis. 

A nave desloca-se de X para Y com velocidade constante e em linha reta. No ponto Y, um motor lateral da 

nave é acionado e exerce sobre ela uma força constante, perpendicular à sua trajetória inicial. Depois de um 

certo intervalo de tempo, ao ser atingida a posição Z, o motor é desligado. 

O diagrama que melhor representa a trajetória da nave, APÓS o motor ser desligado em Z, é 
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27. Considere a figura a seguir 

 

 

 

 

 

 

O módulo de sua resultante das três forças, em N, é 

a) 30               b) 40             c) 50            d)70               e) 80 

 
28. No estudo das leis do movimento, ao tentar identificar pares de forças de ação-reação, são feitas as 
seguintes 

 
afirmações: 
I. Ação: A Terra atrai a Lua. 
    Reação: A Lua atrai a Terra. 
II. Ação: O pulso do boxeador golpeia o adversário. 
     Reação: O adversário cai. 
III. Ação: O pé chuta a bola. 
      Reação: A bola adquire velocidade. 
IV. Ação: Sentados numa cadeira, empurramos o acento para baixo. 
      Reação: O acento nos empurra para cima. 
O princípio da ação-reação é corretamente aplicado: 
a) Somente na afirmativa I.                    
b) Somente na afirmativa II.                          
c) Somente nas afirmativas I, II e III. 
d)  Somente nas afirmativas I e IV. 
e)  Nas afirmativas I, II, III e IV. 
 
29.  Um explorador de cavernas utiliza-se da técnica de “rapel” que consiste em descer 

abismos e cânions apenas em uma corda e com velocidade praticamente constante. A 

massa total do explorador e de seus equipamentos é de 80 kg. Considerando a 

aceleração da gravidade no local de 10m/s2, a força resultante de resistência que atua 

sobre o explorador, durante a descida é, em N, de: 

a) zero.         b) 400.         c) 800.        d) 900.           e) 1000 

 

30. Um bloco desliza, com atrito, sobre um hemisfério e para baixo. Qual das opções a seguir melhor 

representa todas as forças que atuam sobre o bloco? 

  
 



 

 

12 

 

 

 

 

 
 

31. Um bloco de borracha de massa 5,0 kg está em repouso sobre uma 

superfície plana e horizontal. O gráfico representa como varia a força de atrito 

sobre o bloco quando sobre ele atua uma força F de intensidade variável 

paralela à superfície. 

O coeficiente de atrito estático entre a borracha e a superfície, e a 

aceleração adquirida pelo bloco quando a intensidade da força atinge 30N 

são, respectivamente, iguais a 

a) 0,3 – 4,0 m/s2 

b) 0,2 – 6,0 m/s2 

c) 0,3 -6,0 m/s2 

d) 0,5 -4,0 m/s2 

e) 0,2 -3,0 m/s2 

 
32. O mostrador de uma balança, quando um objeto é colocado sobre ela, indica 100 N, como esquematizado 
em A. 

 
Se tal balança estiver desnivelada, como se observa em B, seu mostrador deverá indicar, para esse mesmo 
objeto, o valor de: 
A)125 N     B)120 N      C) 100 N      D) 80 N     E) 75 N 
 
33. Um caminhão-tanque, após sair do posto, segue, com velocidade 
constante, por uma rua plana que, num dado trecho, é plana e inclinada. 
 
O módulo da aceleração da gravidade, no local, é g=10m/s2, e a massa do 
caminhão, 22t, sem considerar a do combustível. 
 
É correto afirmar que o coeficiente de atrito dinâmico entre o caminhão e a rua é: 
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a)𝜇 = 𝑐𝑜𝑡𝛼     
b)𝜇 = 𝑐𝑜𝑐𝛼    
c)𝜇 = 𝑠𝑒𝑛𝛼    
d 𝜇 = 𝑡𝑔𝛼 
e) 𝜇 = 𝑐𝑜𝑠𝛼 
 

34. Um corpo de massa 500 g gira num plano horizontal em torno de um ponto 
fixo, preso à extremidade de um fio de 1 m de comprimento e massa desprezível. 
(considere π2= 10). 
Se o corpo efetua 60 voltas completas a cada meio minuto, então a força de tração exercida pelo fio, em 
newtons, é: 
a)10               b)80            c) 30           d) 160          e) 50 
 

35.A força  �⃗� de módulo 30N atua sobre um objeto formando um ângulo constante de 60o com a direção do 

deslocamento 𝑑 do objeto. Dados: sen 60o= 
√3

2
, cos    60o = 

1

2
. Se d=10m, o trabalho realizado pela força �⃗�, em 

joules, é igual a: 
a) 300           

b) 150√3           
c) 150          
d) 125           
e) 100 
 

36.  Um carrinho com massa 1,0 kg, lançado sobre uma superfície plana com velocidade inicial de 8,0 m/s, se 

move em linha reta, até parar. O trabalho total realizado pela força de atrito sobre o objeto é, em J: 

a)+ 4,0            b)  - 8,0        c)+ 16      d)– 32        e)+ 64 
 

37. Um bloco de 4,0 kg de massa, e velocidade de 10m/s, movendo-se sobre um plano horizontal, choca-se 

contra uma mola, como mostra a figura 

 
Sendo a constante elástica da mola igual a 10000N/m, o valor da deformação máxima que a mola poderia 

atingir, em cm, é 

a)1                   b)2               c)4               d)20               e)40 
 
38. Não realiza trabalho: 
a) a força de resistência do ar      
b) a força peso de um corpo em queda livre       
c) a força centrípeta em um movimento circular uniforme      
d) a força de atrito durante a frenagem de um veículo      
e)  a tensão no cabo que mantém um elevador em movimento uniforme 
 

39.  A figura a seguir mostra quatro trajetórias de uma bola de futebol lançada no espaço. 
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Desconsiderando o atrito viscoso com o ar, assinale o correto. 
a)A trajetória que exigiu a maior energia foi a  I 
b)A trajetória que exigiu a maior energia foi a II. 
c)A trajetória que exigiu a maior energia foi a III 
 
d)A energia exigida é a mesma para todas as trajetórias.  
e)A trajetória que exigiu a maior energia foi a I e II 
 
40. Um ciclista tentando bater um recorde de velocidade em uma bicicleta desce, a partir do repouso, a 
distância de 1440 m em uma montanha cuja inclinação é de 30°. 

 
Calcule a velocidade atingida pelo ciclista ao chegar à base da montanha. 
Dados: Não há atrito e g = 10 m/s2 
(A)  84 m/s                      
(B)  120 m/s                        
(C)  144 m/s                                 
(D)  157 m/s                          
(E)  169 m/s 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
GABARITO 
1.A 2.C 3.C 4.E 5.D 6.D 7.C 8.C 9. D 10.D 11.C 12.C 13.E 14.C 15.A 16.C 17.E 18.B 19.A 20.D 21.C 22.C 23.B 24.E 

25.C 26.A 27.C 28.D 29.C 30.E 31.A 32.D 33.D 34.B 35.C 36.D 37.D 38.C 39.C 40.B 
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