
 
 

 
 

01. Arrasta-se uma caixa de 40 kg sobre um piso 

horizontal, puxando-a com uma corda que exerce 

sobre ela uma força constante, de 120 N, paralela ao 
piso. 

A resultante das forças exercidas sobre a caixa é de 

40 N. (Considere a aceleração da gravidade igual a 10 m/s2.) 
Qual é o valor do coeficiente de atrito cinético entre a 

caixa e o piso? 

A) 0,10   B) 0,20     C) 0,30    D) 0,50   E) 1,00 
 

02. Uma caixa, cuja velocidade inicial é de 10 m/s, 

leva 5 s deslizando sobre uma superfície até parar 
completamente. 

Considerando a aceleração da gravidade g = 10 m/s2, 

determine o coeficiente de atrito cinético que atua 

entre a superfície e a caixa. 
 

A) 0,1      B) 0,2     C) 0,3        D) 0,4     E) 0,5 

 
03. Na figura, o bloco A tem uma massa MA = 80 kg 

e o bloco B, uma massa MB = 20 kg. 

São ainda desprezíveis os atritos e as inércias do fio e 
da polia e considera-se g = 10 m/s2. 

 
Sobre a aceleração do bloco B, pode-se afirmar que 
ela será de 

A) 10 m/s2 para baixo.  

B) 4,0 m/s2 para cima.  
C) 4,0 m/s2 para baixo. 

D) 2,0 m/s2 para baixo. 

 
04. Na montagem experimental ilustrada a seguir, os 

fios e a polia têm massas desprezíveis e pode-se 

desconsiderar o atrito no eixo da polia. Nessas 
condições, é CORRETO afirmar: 

 
Considere: g = 10 m/s2. 

A) Os corpos movem-se com velocidade constante. 

B) A tensão no fio é de 30 N. 
C) A força do conjunto sobre a haste de sustentação é 

de 50N. 

D) A aceleração dos corpos é de 5,0 m/s2. 
 

05. Um trabalhador empurra um conjunto formado 

por dois blocos A e B, de massas 4 kg e 6 kg, 
respectivamente, exercendo sobre o primeiro uma 

força horizontal de 50 N, como representado na figura 

a seguir. 

Dado: aceleração da gravidade = 10 m/s2. 

 
Admitindo-se que não exista atrito entre os blocos e a 

superfície, o valor da força que A exerce em B, em 

newtons, é 

A) 50.         B) 30.            C) 20.              D) 10. 
 

06. O elevador de passageiros começou a ser utilizado 

em meados do século XIX, favorecendo o redesenho 
arquitetônico das grandes cidades e modificando os 

hábitos de moradia. 

Suponha que o elevador de um prédio sobe com 
aceleração constante de 2,0 m/s2, transportando 

passageiros cuja massa total é 5,0 × 102 kg. 

Durante esse movimento de subida, o piso do elevador 
fica submetido à força de 

Dado: aceleração da gravidade = 10 m/s2. 

A) 5,0 × 102 N.  

B) 1,5 × 103 N.  
C) 4,0 × 103 N.  

D) 5,0 × 103 N.  

E) 6,0 × 103 N. 
 

07. Na montagem a seguir, sabendo-se que a massa 

do corpo é de 20kg, qual é a reação Normal que o 
plano exerce sobre o corpo? 

 
a) 50 N     
b) 100 N       

c) 150 N    

d) 200 N    
e) 200 kg 

 

08. Certa mola helicoidal, presa num suporte vertical, 
tem comprimento de 12cm. Quando se prende à mola 

um corpo de 200g ela passa a medir 16cm. 

 



 
 
A constante elástica da mola vale, em N/m: 

a) 5,0                        
b) 5,0.10                     

c) 5,0.102 

d) 5,0.103                  
e) 5,0.104 

 

09. Um corpo de massa 2,0 kg é abandonado sobre 
um plano perfeitamente liso e inclinado de 37° com a 

horizontal. Adotando g = 10m/s2, sen37° = 0,60 e 

cos37° = 0,80, conclui-se que a aceleração com que 

o corpo desce o plano tem módulo, em m/s2: 
a) 4,0        b) 5,0      c) 6,0        d) 8,0     e) 10 

 

10. O bloco da figura, de massa 50 kg, sobe o plano 
inclinado perfeitamente liso, com velocidade 

constante, sob a ação de uma força F, constante e 

paralela  ao plano. 

 

Adotando g = 10 m/s2, o módulo de F, em newtons, 

vale: 

a) 400      b) 250      c) 200      d) 350      e) 300 
 

11. Um corpo de 4 kg desloca-se com movimento 

retilíneo uniformemente acelerado, apoiado sobre 
uma superfície horizontal e lisa, devido à ação da força 

�⃗� 

A reação da superfície de apoio sobre o corpo tem 
intensidade 28 N. 

 
A aceleração escalar desse corpo vale: 

a) 2,3 m/s2              

b) 4,0 m/s2                       
c) 6,2 m/s2 

d) 7,0 m/s2              

e) 8,7 m/s2 
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