
 

 

 
Avaliação produtiva 9º Ano 

 
Obs: Todas as questões devem vir acompanhadas de Justificativa 

 
01. (UNESP) As estatísticas indicam que o uso do cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir 

lesões mais graves em motoristas e passageiros no caso de acidentes. Fisicamente, a função do cinto 
está relacionada com que lei? 

 
02. (ITA) As leis da Mecânica Newtoniana são formuladas em relação a um princípio fundamental, 

denominado:  
a) Princípio da Inércia;  
b) Princípio da Conservação da Energia Mecânica;  
c) Princípio da Conservação da Quantidade de Movimento;  
d) Princípio da Conservação do Momento Angular;  
e) Princípio da Relatividade: "Todos os referenciais inerciais são equivalentes, para a formulação da 

Mecânica Newtoniana".   
 
03. (FUND. CARLOS CHAGAS) Uma folha de papel está sobre a mesa do professor. Sobre ela está um 

apagador. Dando-se, com violência, um puxão horizontal na folha de papel, esta se movimenta e o 
apagador fica sobre a mesa. Uma explicação aceitável para a ocorrência é: 
a) nenhuma força atuou sobre o apagador;  
b) a resistência do ar impediu o movimento do apagador;  
c) a força de atrito entre o apagador e o papel só atua em movimentos lentos;  
d) a força de atrito entre o papel e a mesa é muito intensa;  
e) a força de atrito entre o apagador e o papel provoca, no apagador, uma aceleração muito inferior à da 

folha de papel.  
 
04. Leia com atenção a tira da Turma da Mônica abaixo e analise as afirmativas que se seguem, considerando 

os princípios da mecânica clássica: 
 

 
 

I. Cascão está em movimento em relação ao skate e também em relação ao Cebolinha. 
II. Cascão está em repouso em relação ao skate, mas em movimento em relação ao Cebolinha. 
III. Em relação a um referencial fixo fora da Terra, Cascão jamais pode estar em repouso. 

 
Está(ao) correta(s): 
a) apenas I.     
b) I e II.    
c) I e III.    
d) II e III.    
e) I, II e III. 

 
05. Assinalar Certo (C) ou Errado (E):   

a) Num universo com um único corpo, não teria sentido o conceito de repouso ou movimento.______  
b) Pontos materiais não possuem massa._________ 
c) A Terra está em movimento em relação ao Sol. __________ 
d) A trajetória de um jato, em relação ao ar que o cerca, fica demarcada pela fumaça. ________ 
e) O Sol nunca poderá ser considerado um ponto material, pois é muito extenso. ____________ 
f) Uma pessoa dormindo está em repouso absoluto. _______ 
g) A Lua está em movimento em relação à Terra._________ 
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06. Classifique como verdadeira (V) ou falsa (F) as seguintes afirmações: 
a) Um corpo livre da ação de forças está certamente em repouso. ______________ 
b) Um corpo livre de ação de forças pode estar em movimento retilíneo uniforme. __________ 
c) Um corpo livre da ação de forças está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. ___ 

 
07. Se a resultante das forças que atuam numa partícula é nula, podemos afirmar que: 

a) a partícula pode executar um movimento circular uniforme. 
b) a partícula está necessariamente em repouso. 
c) a partícula não pode estar em movimento retilíneo. 
d) a partícula pode estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. 

 
08. (PUC – RJ) Você é passageiro num carro e, imprudentemente, não está usando cinto de segurança. Sem 

variar o módulo da velocidade, o carro faz uma curva fechada para a esquerda e você se choca contra a 
portado lado direito do carro. Considere as seguintes análises da situação: 
 
I. Antes e depois da colisão com a porta, há uma força para a direita empurrando você contra a porta. 
II. Por causa da lei da inércia, você tem a tendência de continuar em linha reta, e modo que a porta, que 

está fazendo uma curva para a esquerda, exerce uma força sobre você para a esquerda, no momento 
da colisão. 

III. Por causa da curva, sua tendência é cair para a esquerda. 
 

Assinale a resposta correta: 
a) Nenhuma das análises é verdadeira. 
b) As análises II e III são verdadeiras. 
c) Somente a análise I é verdadeira. 
d) Somente a análise II é verdadeira. 
e) Somente a análise III é verdadeira. 

 
09. A terceira lei de Newton diz que: “A cada ação corresponde uma reação de módulo igual à ação, porém de 

sentido contrário.” No caso de um corpo em queda livre, dizemos que ele está sujeito apenas: 
a) à força de atração da Terra. 
b) à força de atração da Terra e à força de reação, de modo que a resultante fornece aceleração g. 
c) à força de atração da Terra, porque é desprezível a força de reação. 
d) à força de reação proveniente da ação de força da Terra. 
e) às forças de ação e reação, que, agindo sobre o corpo, se anulam. 

 
10. Quando um astronauta sai de sua nave espacial, (no espaço vazio) como ele consegue se afastar ou se 

aproximar da nave? 
 
 


