
 

 

Professor Yuri – Tarefa 24 
 
01. Quando um ônibus é freado bruscamente, todos os passageiros são lançados” para a frente. Explique 

fisicamente este fenômeno. 
 
02. Na divulgação de um novo modelo, uma fábrica de automóveis destaca duas inovações em relação à 

prevenção de acidentes decorrentes de colisões traseiras: protetores móveis de cabeça e luzes 
intermitentes de freio. 
Em caso de colisão traseira, “os protetores de cabeça, controlados por sensores, são movidos para a frente 
para proporcionar proteção para a cabeça do motorista e do passageiro dianteiro dentro de milisegundos. 
Os protetores [...] previnem que a coluna vertebral se dobre, em caso de acidente, reduzindo o risco de 
ferimentos devido ao efeito chicote [a cabeça é forçada para trás e, em seguida, volta rápido para a 
frente].” 
As “luzes intermitentes de freio [...] alertam os motoristas que estão atrás com maior eficiência em relação 
às luzes de freio convencionais quando existe o risco de acidente. Testes [...] mostram que o tempo de 
reação de frenagem dos motoristas pode ser encurtado em média de até 0,20 segundo se uma luz de aviso 
piscante for utilizada durante uma frenagem de emergência. Como resultado, a distância de frenagem pode 
ser reduzida em 5,5 metros [aproximadamente, quando o carro estiver] a uma velocidade de 100 km/h.” 

(www.daimlerchrysler.com.br/noticias/ Agosto/Nova_ClasseE_2006/popexpande.htm) 
 

a) Qual lei da física explica a razão de a cabeça do motorista ser forçada para trás quando o seu carro 
sofre uma colisão traseira, dando origem ao “efeito chicote”? Justifique. 

 
03. A figura ilustra um dos mais antigos modelos de automóvel a vapor, supostamente inventado por Newton.  
 

 
Basicamente ele possui uma fonte térmica e um recipiente contendo água que será aquecida para produzir 
o vapor. O movimento do automóvel ocorre quando o motorista abre a válvula V, permitindo quen o vapor 
escape. 
Utilizando seus conhecimentos dos princípios da mecânica, explique como é possível a esse automóvel 
locomover-se. 

 
04. Às vezes, as pessoas que estão num elevador em movimento sentem uma sensação de desconforto, em 

geral na região do estômago. Isso se deve à inércia dos nossos órgãos internos localizados nessa região, e 
pode ocorrer  
a) quando o elevador sobe ou desce em movimento uniforme. 
b) apenas quando o elevador sobe em movimento uniforme. 
c) apenas quando o elevador desce em movimento uniforme. 
d) quando o elevador sobe ou desce em movimento variado. 
e) apenas quando o elevador sobe em movimento variado. 

 
05. Uma menina está sentada dentro de um ônibus que se encontra em movimento retilíneo e uniforme. O 

ônibus começa a fazer uma curva, mantendo o módulo de sua velocidade constante. Ela começa a ter a 
sensação de estar sendo jogada "para fora" da curva. Com base nas Leis de Newton, uma pessoa parada 
na calçada explica este fato da seguinte forma: 
a) de acordo com a Primeira lei de Newton, todo corpo tende a permanecer em repouso ou em 

movimento retilíneo uniforme a não ser que as forças que atuem sobre ele não se cancelem;  
b) de acordo com a Segunda Lei de Newton, estando o ônibus acelerado, a força normal não consegue 

cancelar a força peso, surgindo então a força centrífuga como resultante; 
c) de acordo com a Terceira Lei de Newton as forças centrípeta e centrífuga formam um par ação-reação. 

Isso mostra que deve existir uma terceira força na direção horizontal que é a causadora desta 
sensação; 
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d) este problema não pode ser resolvido pelas Leis de Newton, pois elas não se aplicam no referencial 
inercial da pessoa na calçada. 

 
06. Em Tirinhas, é muito comum encontrarmos situações que envolvem conceitos de Física e que, inclusive, 

têm sua parte cômica relacionada, de alguma forma, com a Física.  
 

Considere a tirinha envolvendo a “Turma da Mônica”, mostrada a seguir. 
 

 
 

Supondo que o sistema se encontra em equilíbrio, é correto afirmar que, de acordo com a Lei da Ação e 
Reação (3ª Lei de Newton),  

 
a) a força que a Mônica exerce sobre a corda e a força que os meninos exercem sobre a corda formam 

um par ação-reação.  
b) a força que a Mônica exerce sobre o chão e a força que a corda faz sobre a Mônica formam um par 

ação-reação.  
c) a força que a Mônica exerce sobre a corda e a força que a corda faz sobre a Mônica formam um par 

ação-reação.  
d) a força que a Mônica exerce sobre a corda e a força que os meninos exercem sobre o chão formam um 

par ação-reação. 
 
07. Uma pessoa apóia-se em um bastão sobre uma balança, conforme a figura abaixo. A balança assinala 

70kg. Se a pessoa pressiona a bengala, progressivamente, contra a balança, a nova leitura: 

 
a) Indicará um valor maior que 70kg. 
b) Indicará um valor menor que 70kg. 
c) Indicará os mesmos 70kg. 
d) Dependerá da força exercida sobre o bastão. 
e) Dependerá do ponto em que o bastão é apoiado na balança. 

 
08. Um livro está em repouso num plano horizontal. A força peso, P


, e a ação normal da superfície de apoio 

sobre o livro, N


, estão representadas na figura sobre o livro. A força Q


 que o livro exerce sobre a 
superfície não está representada. 

P

N

 
Considere as afirmações: 
I. a primeira lei de Newton nos permite concluir que PN


 ; 

II. através da terceira lei de Newton podemos afirmar que N


 é a reação ao peso P


 ; 

III. a terceira lei de Newton nos permite concluir que QN


 ; 

 
A(s) afirmação(ões) verdadeira(s) é(são): 
a) II apenas 
b) I e II apenas 
c) I e III apenas 
d) II e III apenas 
e) I, II e III 
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09. Nos quadrinhos acima, Garfield enunciou parte da 1ª Lei de Newton (Lei da Inércia).  
 

 
Complementando tal lei, outro caso de equilíbrio é o _______________ no qual a força resultante que atua 
sobre o corpo também é ______________.  
Escolha a alternativa que melhor completa os espaços deixados no texto acima:  
a) movimento circular uniforme; centrípeta;  
b) movimento uniformemente variado; variável;  
c) movimento retilíneo uniforme; nula;  
d) movimento circular uniforme; nula;  
e) movimento retilíneo uniforme; variável.  

 
10. A análise seqüencial da tirinha e, especialmente, a do quadro final nos leva imediatamente ao (à): 
 

 
a) Princípio da conservação da Energia Mecânica. 
b) Propriedade geral da matéria denominada Inércia. 
c) Princípio da conservação da Quantidade de Movimento. 
d) Segunda Lei de Newton. 
e) Princípio da Independência dos Movimentos. 

 
 


