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Sistemas isolados 1ª SÉRIE – FÍSICA – GOMIDES 

 
Semana 28 – Atividades 

 
01. Um objeto de massa m  constante está situado no topo de um plano inclinado sem atrito, de ângulo 

de inclinação ,θ  conforme mostra a figura a seguir. O objeto está inicialmente em repouso, a uma 
altura H  da base do plano inclinado, e pode ser considerado uma partícula, tendo em conta as 
dimensões envolvidas. Num dado instante, ele é solto e desce o plano inclinado, chegando à sua 
base num instante posterior. Durante o movimento, o objeto não fica sujeito a nenhum tipo de atrito 
e as observações são feitas por um referencial inercial. No local, a aceleração gravitacional vale, em 
módulo, g.  

 
 
Levando em consideração os dados apresentados, assinale a alternativa que corresponde ao valor do 
módulo da quantidade de movimento (momento linear) Q  que o objeto de massa m  adquire ao 
chegar à base do plano inclinado.  
a) Q m 2gH.     

b) Q 2mgH.     

c) Q m 2gHtg .θ     

d) Q m 2gHsen .θ     

e) Q 2mgHcos .θ     
 
02. Se você usa redes sociais já deve ter assistido a alguns memes. Alguns desses memes nos fazem 

dar muitas risadas e, em algumas situações, ficar um pouco apavorados, principalmente quando os 
vídeos tratam de disparos de armas de fogo. Os vídeos em questão, na maioria das vezes, mostram 
uma pessoa atirando com um rifle ou pistola e sendo “empurrada” para trás, por vezes chegando a 
sofrer uma queda. Em outros vídeos ainda, a arma “salta” de suas mãos sem a pessoa ter tempo de 
reação. Isso acontece por um processo chamado “recuo”. A arma que possui o maior recuo do 
mundo é o rifle .577 TYRANOSSAUR, desenvolvido no ano de 1993 pela empresa americana A-
SQUARE COMPANY, para ser usado por guias profissionais em safáris. O rifle pesa cerca de 4 kg  e 
usa um cartucho de 0,049 kg  que quando disparado horizontalmente viaja a uma velocidade de 
2.700 km h.  Considerando os dados do rifle TYRANOSSAUR, calcule aproximadamente em metros por 
segundos a velocidade de seu recuo. 
 

(Texto adaptado de https://1911armasdefogo.com/2012/12/08/fuzil-577-tyrannosaur/#more. Acesso em: 30 out. 2019).  
 
a) 15,6 m s.     
b) 18,3 m s.     
c) 196 m s.     
d) 9,1m s.     
e) 6,7 m s.     
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03. Um foguete de massa M  partiu do repouso da posição A,  no solo horizontal, e subiu verticalmente, 
monitorado por um radar que o seguiu durante determinado trecho de seu percurso, mantendo-se 
sempre apontado para ele. A figura 1 mostra o foguete na posição B,  a 8.500 m  de altura, com a 
linha que liga o radar a ele inclinada de um ângulo 1radα   em relação à horizontal. Para 
acompanhar o foguete no trecho AB,  o radar girou ao redor de um eixo horizontal que passa por ele, 
com velocidade angular média méd 0,02 rad s.ω   Um pouco mais tarde, ao passar pela posição C, 

com velocidade de 4.600 km h,  o primeiro estágio do foguete (de cor azul, nas figuras), de massa M,
3

 

desacoplou-se do restante do veículo. Imediatamente após o desacoplamento, devido à ação de 
forças internas, a velocidade escalar do primeiro estágio foi reduzida a 3.000 km h,  na mesma direção 
e sentido da velocidade do foguete no trecho AB,  conforme mostra a figura 2. 

 

 
 

Considerando a massa total do foguete (M)  constante, calcule: 
a) a velocidade escalar média do foguete, em m s,  no trecho AB  de sua subida vertical. 
b) a velocidade escalar instantânea cv  do foguete, em m s,  sem o primeiro estágio, imediatamente 

após o desacoplamento ocorrido na posição C.   
 
04. Uma granada de mão, inicialmente em repouso, explode sobre uma mesa indestrutível, de superfície 

horizontal e sem atrito, e fragmenta-se em três pedaços de massas 1 2m ,m  e 3m  que adquirem 
velocidades coplanares entre si e paralelas ao plano da mesa. 
 

Os valores das massas são 1 2m m m   e 3
m

m .
2

  Imediatamente após a explosão, as massas 1m  e 

2m  adquirem as velocidades 1v


 e 2v ,


 respectivamente, cujos módulos são iguais a v,  conforme o 
desenho abaixo. 
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Desprezando todas as forças externas, o módulo da velocidade 3v ,


 imediatamente após a explosão é  

a) 2
v

4
    

b) 2
v

2
    

c) 2v     

d) 3
2v

2
     

e) 2 2v     
 
05. Um veículo de combate tem, como armamento principal, um canhão automático eletromagnético, o 

qual está municiado com 50  projéteis. Esse veículo se desloca em linha reta, inicialmente, em 
velocidade constante sobre um plano horizontal. Como o veículo está sem freio e descontrolado, um 
engenheiro sugeriu executar disparos a fim de reduzir a velocidade do veículo. Após realizar 10  
disparos na mesma direção e no mesmo sentido da velocidade inicial do veículo, este passou a se 
deslocar com metade da velocidade inicial. Diante do exposto, a massa do veículo, em kg,  é: 
 
Dados: 
- velocidade inicial do veículo: 20 m s;  
- velocidade do projétil ao sair do canhão: 800 m s;  e 
- massa do projétil: 2 kg.   
 
a) 1.420     
b) 1.480     
c) 1.500     
d) 1.580     
e) 1.680     

 
06. A lei de conservação do momento linear está associada às relações de simetrias espaciais. 
 

Nesse contexto, considere uma colisão inelástica entre uma partícula de massa M  e velocidade V  e 
um corpo, inicialmente em repouso, de massa igual a 10M.  

 

Logo após a colisão, a velocidade do sistema composto pela partícula e pelo corpo equivale a:  

a) V
10

       b) 10V        c) V
11

        d) 11V  
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07. A figura mostra a trajetória de um projétil lançado obliquamente e cinco pontos equidistantes entre 
si e localizados sobre o solo horizontal. Os pontos e a trajetória do projétil estão em um mesmo 
plano vertical. 

 
 

No instante em que atingiu o ponto mais alto da trajetória, o projétil explodiu, dividindo-se em dois 
fragmentos, A  e B,  de massas AM  e BM ,  respectivamente, tal que A BM 2M .  Desprezando a 
resistência do ar e considerando que a velocidade do projétil imediatamente antes da explosão era 
HV  e que, imediatamente após a explosão, o fragmento B  adquiriu velocidade B HV 5V ,  com mesma 

direção e sentido de HV ,  o fragmento A atingiu o solo no ponto  
a) IV.    
b) III.    
c) V.    
d) I.    
e) II.     


