
 

 

LEIS DE NEWTON 
 
01. Durante as aulas sobre queda dos corpos, a professora de Ciências usando um tubo de Newton, sugeriu 

que um dos alunos realizasse a experiência com e sem ar dentro do tubo. Inicialmente, ela inverteu o tubo 
e verificou que os corpos (bolinha de chumbo e pena de ave) caíram em tempos diferentes. Em seguida, 
retirando o ar de dentro do tubo, inverteu novamente e verificou que os corpos caíram em tempos iguais. 
Porém, antes da experiência, anotou no quadro cinco possíveis respostas, para que os alunos escolhessem 
àquela que deverá melhor descrever a situação. Identifique-a:  
a)  A bolinha de chumbo chegará primeiro, na primeira experiência, pois os corpos mais pesados caem 

mais rápido.  
b)  A pena de ave chegará depois da bolinha, na primeira experiência, pois os corpos mais leves caem 

mais lentamente.  
c)  Os corpos cairão juntos, na segunda experiência, pois a retirada do ar de dentro do tubo, anulará a 

ação da gravidade sobre eles.  
d)  A bolinha de chumbo e a pena de ave chegarão juntos nas experiências realizadas, independentes de 

suas massas.  
e)  Independente de suas massas e livre da resistência do ar, na segunda experiência, os corpos cairão 

juntos.  
Gabarito: E 
 
02. Um dos maiores riscos à segurança da aeronave e de seus tripulantes e passageiros, refere-se a colisão 

entre aviões e aves. A maior parte das colisões ocorre na decolagem, um dos momentos mais sensíveis do 
voo, em que a aeronave necessita de muita potência e velocidade. Considere uma colisão entre um urubu e 
o para-brisa de um Boeing 747, com ambos em movimentos de sentidos opostos. Baseando-se nas leis de 
Newton, é correto afirmar que:  
a)  o módulo da força aplicada pelo avião sobre o urubu é maior do que o módulo da força aplicada pelo 

urubu sobre o avião;  
b) as forças de ação e reação são iguais apenas em direção, porém diferentes em módulos;  
c)  as forças de ação e reação apresentam iguais intensidades; no entanto, a desaceleração sofrida pelo 

urubu é maior após o choque devido a sua pequena massa em relação ao avião;  
d)  esse exemplo é típico da primeira lei de Newton, mostrando que as forças de ação e reação não se 

anulam, mas se equilibram;  
e)  após a colisão o urubu sofrerá uma aceleração menor, comparada com a aceleração do avião, pois a 

sua massa é menor. 
Gabarito: C 
 
03. O professor de Física leva para sala de aula um plano inclinado, conforme a figura abaixo. Após colocar o 

bloco sobre o plano inclinado, graduando-o em 300, ele informa os seguintes dados: Desconsiderando toda 
e qualquer forma de atrito, se o bloco em 0tem um peso de 10N, qual será a menor força (F) aplicada, 
representada pela seta na figura, capaz de manter o bloco em equilíbrio sobre o plano: 

 
a)  8,5 N  
b)  5,0 N  
c)  50,0 N  
d)  10,0 N  
e)  85 N  

Gabarito: B 
 
04. É muito comum observarmos em oficinas de automóveis, em hospitais e cais de portos, pessoas utilizando-

se de talhas exponenciais ou polias móveis para elevar pesados objetos, tais como motores. Esse fato 
chama à atenção de curiosos no sentido de que a força (F) aplicada à corda possui uma baixa intensidade. 
Se na situação mostrada na figura abaixo a talha possui três polias móveis, de quantos Newtons (N) será a 
força aplicada na corda, se o peso do corpo A é de 1600 N? 
a)  2000  
b)  400  
c)  800  
d)  160  
e)  200 

 
 
Gabarito: E 
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05. Após explicar sobre as leis de Newton, o professor sugeriu a seguinte questão: Para a situação apresentada 
na figura a seguir desconsidere os efeitos do atrito entre os barcos e a água. Estando todas as partes em 
repouso no início, um garoto puxa com sua mão uma corda que está amarrada ao outro barco. Considere 
que o barco vazio (B) tenha a metade da massa do barco mais a pessoa que formam o conjunto (A). 
Assinale a proposição CORRETA.  
a)  Após o garoto puxar da corda, o módulo da velocidade de B será o dobro do módulo da velocidade de 

A.  
b)  Após o garoto puxar a corda, ambos os barcos se moverão com a mesma velocidade.  
c)  A força resultante em cada bloco é igual, mas eles possuem diferentes acelerações e velocidades.  
d)  Após o puxar da corda, as forças aplicadas em ambos os barcos são iguais em módulo, direção e 

sentido.  
e)  Ao se iniciar o movimento, a aceleração de A é sempre igual à aceleração de B. 

 
Gabarito:C  
 
06. Por meio de uma corda, puxa-se um armário de massa 16 kg. A força de tração na corda tem intensidade 

100 N e o armário se desloca em MRU.  

 
Sendo senθ = 0,8, cosθ = 0,6 e g = 10m/s2, pode-se afirmar que o coeficiente de atrito dinâmico entre o 
armário e o solo horizontal é igual a:  
a)  1,0  
b)  0,75  
c)  0,50  
d)  0,40  
e)  0,10 

Gabarito: B 
 
07. Em um plano inclinado cujo coeficiente de atrito cinético é µ, colocam-se dois blocos de massas m e M, 

dispostos conforme a figura abaixo, tais que, ao serem abandonados, o bloco de massa M desce. 

 
 

Considerando os fios e a polia ideais, determine a velocidade dos blocos quando o bloco de massa M chegar 
ao solo. 
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GABARITO COMENTADO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08. A figura representa dois baldes de massas M1 e M2, contendo cada um uma quantidade de areia de massa 

M. 

 
 

Considere a polia e os fios ideais. Supondo que a massa M2 seja ligeiramente maior que a massa M1  
a)  Qual a quantidade m de areia que deve ser transferida do balde de massa M1 para o balde de massa 

M2 para que a aceleração do sistema aumente de um fator f ?  
b)  Qual o maior valor de f possível? 
 

GABARITO COMENTADO: 
 

 
 
09. Um veículo desloca-se horizontalmente com aceleração horizontal, para a direita e de módulo a. Os blocos 

A e B estão em repouso em relação ao veículo. O fio e a polia são ideais. Não existe atrito entre o bloco A e 
a superfície horizontal do veículo, mas existe atrito, de  coeficiente de atrito estático μ = 0,5, entre B e a 
superfície vertical do veículo. Sabe-se que as massas de A e B são, respectivamente, iguais a M e m, com 
M = 5,5 m.  
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O intervalo em pode variar o módulo da aceleração a, em função de g, nas condições descritas, é: 
a)  g/6 ≤ a ≤ g/5 
b)  g/5,5 ≤ a ≤ g/3 
c)  g/6 ≤ a ≤ g 
d)  g/6 ≤ a ≤ g/3 
e)  g/2 ≤ a ≤ g 

Gabarito:A 
 
10. A figura abaixo representa um carro acelerando durante uma arrancada no sentido da seta na figura. Os 

sentidos das forças de atrito nas rodas dianteiras e traseiras também são representados, durante esse 
movimento.  

 
Pode-se afirmar que o carro tem:  
a)  tração nas quatro rodas.  
b)  tração somente nas rodas dianteiras.  
c)  tração somente nas rodas traseiras.  
d) freio a ABS nas rodas dianteiras.  
e)  freio comum nas rodas traseiras. 

Gabarito:A 
 
11. Dois corpos A e B, de pesos iguais a 10N cada, estão suspensos por fios r e s, conforme indica a figura. Os 

fios têm pesos desprezíveis.  

 
Corta-se o fio . As intensidades das forças de tração no fio , antes e após o fio  ser cortado, durante a 
queda livre dos corpos, são respectivamente:  
a)  10N e 10N.  
b)  zero e 10N.  
c)  20N e zero.  
d)  zero e 20N.  
e)  10N e zero. 

Gabarito: E 
 
12. Uma caixa contendo livros, de peso total de módulo P = 50,0 N, está em repouso numa superfície 

horizontal. Seu Joaquim aplica na caixa uma força horizontal de intensidade F = 200 N. A caixa entra em 
movimento e a força de atrito que a superfície exerce na caixa tem intensidade Fat = 40,0 N. Na figura 
representamos também a força de reação normal que a superfície exerce na caixa. Sua intensidade é FN. 
Seja µ o coeficiente de atrito dinâmico entre a caixa e a superfície e v o módulo da velocidade da caixa, 



Exercícios Complementares 

 

 5

depois de se deslocar retilineamente uma distância d = 1,0 m, sob ação das forças mencionadas. Seja g = 
10,0 m/s2 o módulo da aceleração da gravidade. Despreze a resistência do ar.  

 
  Assinale a alternativa correta: 
 

 
Gabarito: D 
 
13. Um bloco A de massa 5 kg está num plano inclinado (de extensão 20m) ligado por um fio ideal a uma 

esfera B de massa 10kg. Considere a polia ideal. O coeficiente de atrito entre A e o plano inclinado é 0,25. 
Abandona-se o sistema na posição indicada na figura.  

  Dados: sen(θ) = 0,6; cos(θ) = 0,8; g = 10 m/s2. 

 
Pode-se afirmar que:  
a)  o sistema de corpos não entra em movimento.  
b)  o sistema de corpos entra em movimento, A desce e B sobe.  
c)  o sistema entra em movimento, A sobe e B desce e, no instante em que A completa o percurso de 8 

m, sua velocidade é de 7 m/s.  
d)  o sistema entra em movimento, A sobe e B desce e, no instante em que A completa o percurso de 8 

m, sua velocidade é de 8 m/s.  
e)  o sistema entra em movimento, A sobe e B desce e, no instante em que A completa o percurso de 8 

m, sua velocidade é de 10 m/s. 
Gabarito: D 
 
14. Um astronauta é enviado para a Estação Espacial Internacional. Qual das afirmações abaixo é verdadeira?  

(a)  A massa e o peso do astronauta permanecem os mesmos.  
(b)  A massa permanece a mesma e o peso aumenta.  
(c)  A massa aumenta e seu peso diminui.  
(d)  A massa permanece a mesma e o peso diminui.  
(e)  A massa e o peso diminuem. 

Gabarito: D 
 
15. No esquema, os corpos A, B e C têm massas que valem respectivamente 7,0 kg, 2,0 kg e 1,0 kg e as 

roldanas e o cabo que une os corpos têm suas inércias e atritos irrelevantes. Sustentado pela mão de um 
operador o sistema é mantido em equilíbrio.  
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a)  Determine o valor da tração TS no cabo que interliga as roldanas quando o corpo A estiver sendo 
sustentado pela mão do operador.  

b)  Determine o valor da tração TL no cabo que interliga as roldanas após o operador largar o corpo A. 
 

GABARITO COMENTADO: 

 
 
16. Pedro encontra-se em cima de uma balança dentro de um elevador que parte do piso A e atinge um outro 

superior B depois de 10 s. O gráfico mostra como a velocidade varia neste movimento. Os intervalos de 
tempo em que o elevador acelera e desacelera são iguais. Pedro observa que a balança registra um valor 
máximo de 600 N e um valor mínimo de 400 N. 

 
a)  Qual é a aceleração do elevador.  
b)  Esboce o gráfico sxt para ilustrar o deslocamento do elevador indicando os trechos em que o 

movimento é acelerado. 
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GABARITO COMENTADO: 

 
 
17. A partir de janeiro de 2014, todo veículo produzido no Brasil passa a contar com freios ABS, que é um 

sistema antibloqueio de frenagem, ou seja, regula a pressão que o condutor imprime nos pedais do freio de 
modo que as rodas não travem durante a frenagem. Isso, porque, quando um carro está em movimento e 
suas rodas rolam sem deslizar, é o atrito estático que atua entre elas e o pavimento, ao passo que, se as 
rodas travarem na frenagem, algo que o ABS evita, será o atrito dinâmico que atuará entre os pneus e o 
solo. Considere um veículo de massa m, que trafega à velocidade V, sobre uma superfície, cujo coeficiente 
de atrito estático é μe e o dinâmico é μd.  
a)  Expresse a relação que representa a distância percorrida (d) por um carro até parar completamente, 

numa situação em que esteja equipado com freios ABS.  
b)  Se considerarmos dois carros idênticos, trafegando à mesma velocidade sobre um mesmo tipo de solo, 

por que a distância de frenagem será menor naquele equipado com os freios ABS em relação àquele 
em que as rodas travam ao serem freadas?  

 
GABARITO: 
a)  d = v²/2μeg 
b)  A distancia de frenagem com ABS (atrito estático) será menor que a distancia de frenagem sem ABS (atrito 

dinâmico) porque o coeficiente de atrito estático e maior que o coeficiente de atrito dinâmico e a distancia 
de frenagem e inversamente proporcional ao coeficiente de atrito. 

 
18. Um homem empurra uma caixa de massa M sobre um piso horizontal exercendo uma força constante F, 

que faz um ângulo ө com a direção horizontal, conforme mostra a figura ao lado. Considere que o 
coeficiente de atrito cinético entre a caixa e a superfície é μ e que a aceleração da gravidade é g. Utilizando 
as grandezas e símbolos apresentados no enunciado, deduza uma equação literal para o módulo da força F 
exercida pelo homem de modo que a caixa se movimente com velocidade escalar constante V para a 
direita. 
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GABARITO: F = μMg/(cosθ – μsenθ) 
 
19. No sistema representado na figura ao lado, cada uma das roldanas pesa 100 N. O sistema está em 

repouso. Considerando que apenas os segmentos de corda b e c não estão na vertical e desprezando-se o 
atrito nos eixos das roldanas e no contato das roldanas com a corda, qual é a tração na corda b? 

 

 
 
GABARITO: 150 N 
 
20. Considere que dois objetos de massas M e m estão pendurados nas extremidades de uma corda que passa 

por uma polia, como representado na figura ao lado: O eixo da polia é sustentado por um dinamômetro. 
Considere que M > m; que a massa da corda e a da polia são desprezíveis; que a corda é inextensível; e 
que a polia pode girar livremente em torno de seu eixo. 
Considerando essas informações, 
a)  DETERMINE a aceleração do objeto de massa m em função de M, m e g. 
b)  DETERMINE a força indicada no dinamômetro em função de M, m e g. 

 
GABARITO:A) a = g.(M-m)/(M+m) 
B) 4gMm/(M+m) 
 


