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QUANTIDADE DE MOVIMENTO 1ª SÉRIE – FÍSICA – GOMIDES 
 

Semana 24 – Atividades 

01. O gráfico abaixo indica a variação da aceleração a de um corpo, inicialmente em repouso, e da força 
F  que atua sobre ele. 

 

 
 
Quando a velocidade do corpo é de 10 m s,  sua quantidade de movimento, em kg m s,  corresponde 
a:  
a) 50     
b) 30     
c) 25     
d) 15     

 
02. Em uma aula do curso de Logística Aeroportuária, o professor propõe aos alunos que determinem a 

quantidade de movimento da aeronave tipo 737–800 em voo de cruzeiro, considerando condições 
ideais. Para isso ele apresenta valores aproximados, fornecidos pelo fabricante da aeronave. 

 
INFORMAÇÃO DADO 

Massa Máxima de 
Decolagem 

79.000 kg  

Velocidade média de 
cruzeiro 

720 km h  

 
Com base nos dados apresentados no quadro, o resultado aproximado esperado é, em kg m s,   

a) 71,6 10     

b) 72,0 10     

c) 72,6 10     

d) 73,0 10     

e) 73,6 10     
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03. Um skatista, 45,0 kg,  deseja saber a massa de sua irmã. Para isso realiza o seguinte experimento: 
ele fica sobre um skate e coloca a menina sentada em outro, cada um deles de massa 1,00 kg,  
distante 40,0 m  de sua posição, conforme a figura a seguir. 

 

 
 
Uma corda de massa desprezível é amarrada no skate da menina e o skatista exerce um puxão na 
corda, trazendo-a em sua direção, de forma que ambos se encontram a 10,0 m  da posição inicial do 
skatista. 
 
Desprezando o atrito das rodas dos skates com o chão e o intervalo de tempo de aceleração, após 
alguns cálculos, o skatista conclui que a massa da irmã, em quilograma, é  
a) 10,2.     
b) 11,4.     
c) 14,3.     
d) 15,0.     

 
04. Considere um sistema de unidades hipotético em que p  seja a unidade de medida de momento 

linear e m  a unidade de medida de massa, e que ambas sejam unidades fundamentais. Nesse 
sistema, a unidade de medida de energia potencial seria  
a) p.     

b) 2p m.     
c) m.     
d) p m.     

 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia a notícia, divulgada em maio 2017, para responder à(s) questão(ões). 
 

Navio autônomo e elétrico 
 

O primeiro navio autônomo – e, além disso, totalmente elétrico – já tem data marcada para começar 
a navegar. O Yara Birkeland (homenagem ao cientista norueguês Kristian Birkeland) deverá começar a 
operar na segunda metade de 2018, levando produtos da fábrica de fertilizantes da Yara, em Porsgrunn, 
até as cidades de Brevik e Larvik – todas na Noruega. 

O navio elétrico e autônomo deverá substituir 100  caminhões que fazem 40.000  viagens por ano. 
Ele operará exclusivamente nessa rota, um trajeto de 12  milhas náuticas, pouco mais de 22  km. Com 
70  metros de calado1 e 4.500  toneladas de porte bruto, o navio autônomo poderá atingir até 18,5 km h  
(10  nós), mas deverá operar em velocidade de cruzeiro de 11km h  (6  nós). 

Ele será impulsionado por dois mecanismos azimutais, em que o motor inteiro se movimenta para 
fazer o navio virar. Seu conjunto de baterias pode prover até 4 MWh.  

A navegação autônoma se baseará em um extenso conjunto de sensores redundantes, incluindo 
câmeras no visível e no infravermelho, RADAR (Radio Detection And Ranging), LIDAR (Light Detection 
And Ranging) e AIS (Automatic Identification System), um sistema de monitoramento de curto alcance 
já utilizado em navios e serviços de tráfego de embarcações. 

 

<https://tinyurl.com/yapk5b5f> Acesso em: 10.10.2018. Adaptado. 
 
1Calado – distância vertical entre a superfície da água e a parte mais baixa do navio naquele ponto. 
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05. Se o navio, considerado estável, percorre um trecho qualquer em velocidade de cruzeiro, podemos 
concluir que a quantidade de movimento, em kg m s,  nesse trecho especificado é, 
aproximadamente,  
a) 41,37 10     

b) 44,95 10     

c) 48,32 10     

d) 71,37 10     

e) 74,95 10     
 
06. Considere uma esfera muito pequena, de massa 1kg,  deslocando-se a uma velocidade de 2 m s,  sem 

girar, durante 3 s.  Nesse intervalo de tempo, o momento linear dessa partícula é  
a) 2 kg m s.     
b) 3 s.     
c) 6 kg m s.     
d) 6 m.     

 
07. Um esquiador, com 70kg  de massa, colide elasticamente contra uma árvore a uma velocidade de 

72km / h.  
Calcule, em unidades do SI,  o momento linear e a energia cinética do esquiador no instante da 
colisão.  

 


