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Lista de Exercícios 

Pré PAS I  
 

Professor: MARCUS VINÍCIUS 

Disciplina:FÍSICA  Assunto: IMPULSO E QUANTIDADE DE 

MOVIMENTO 

 

1. Num dia sem vento, um pescador está em um lago, sobre um barco à 

deriva, sem remos. Ele deseja que a proa (parte frontal) do barco avance 

um pouco, de maneira que seu colega em terra firma possa alcança-lo, 

conforme indica a figura. 

 

 

Considere as afirmativas abaixo: 

I. O pescador caminha para a popa (parte de trás) e o barco avança para 

o seu colega. 

II. O pescador caminha para a proa e o barco avança para o seu colega. 

III. O pescador fica parado no centro do barco movimentando seu corpo 

para frente e para trás e assim o barco avança em direção ao seu 

colega. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas a afirmativa I é verdadeira. 

b) Apenas a afirmativa II é verdadeira. 

c) Apenas a afirmativa III é verdadeira. 

d) As afirmativas I e III são verdadeiras. 

e) As afirmativas II e III são verdadeiras. 
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2. Uma ema pesa aproximadamente 360 N e consegue desenvolver uma 

velocidade de 60 km/h, o que lhe confere uma quantidade de movimento 

linear, em kg.m/s, de: 

Dado: aceleração da gravidade = 10 m/s2  

a) 36.  

b) 360.  

c) 600.  

d) 2 160.  

e) 3 600. 

3. Se a resultante das forças externas que atuam sobre um sistema de 

partículas for nula, podemos sempre afirmar que, para  este sistema: 

a) A energia mecânica total é constante. 

b) A quantidade de movimento total é constante. 

c) A energia potencial total é constante. 

d) A energia cinética total é constante. 

e) A quantidade de movimento de cada partícula é constante. 

4. Uma esfera de massa 20 g atinge uma parede rígida com velocidade de 

4,0 m/s e volta na mesma direção com velocidade de 3,0 m/s. O impulso 

da força exercida pela parede sobre a esfera, em N.s, é, em módulo, de: 

a) 0,020 

b) 0,040 

c) 0,10 

d) 0,14 

e) 0,70 

5. Um bloco de 1,2 kg e um bloco de 1,8 kg estão inicialmente em repouso 

sobre uma superfície sem atrito. Quando a mola que une os dois blocos é 

comprimida e, em seguida, solta, o bloco de 1,8 kg move-se com uma 

velocidade de 2,0 m/s. Qual é o módulo da velocidade do bloco de 1,2 kg 

depois que a mola é solta? 

 

a) 3,0 m/s 

b) 2,0 m/s 
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c) 1,4 m/s 

d) 3,6 m/s 

e) 4,0 m/s 

 

6. A figura mostra a situação anterior a um choque elástico de três bolas 

idênticas. A bola 1 tem velocidade 1v 


,  as bolas 2 e 3 estão em repouso. 

Depois do choque, as bolas passam a ter velocidades 321 v e v ,v


.  

 

 

A alternativa que representa uma situação possível para o movimento 

dessas bolas depois do choque é: 

a) 

 

b) 

 

c) 
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d) 

 

e) 

 

7. O decaimento beta ocorre quando um nêutron dá origem a um próton 

(carga +e), a um elétron (carga -e) e a uma terceira partícula.  Na figura, 

as setas mostram as direções iniciais e os sentidos de movimento do próton 

e do elétron depois do decaimento de um nêutron em repouso. A figura 

omite a terceira partícula. 

 

 

A partir destes dados, pode-se dizer que a direção e a carga elétrica da 

terceira partícula são, respectivamente: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

8. A figura ilustra uma partícula de massa m que se move com velocidade 

constante de módulo vv


= . Após atingir uma parede vertical, tal partícula 

move-se com velocidade constante de módulo v, porém no sentido oposto 

ao seguido antes da colisão. Considerando a situação antes e depois da 

colisão com a parede, qual é o módulo da variação da quantidade de 

movimento linear sofrida pela partícula? 
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a) zero 

b) mv/2 

c) mv 

d) 3mv/2 

e) 2mv 

9. Em um jogo de sinuca, as bolas estão dispostas como mostrado na figura 

a seguir. A bola branca é tacada com uma força de 100 N, que age na 

mesma por 0, 2 s, chocando-se contra a bola 1. Após a colisão, a bola 1 é 

também colocada em movimento, sendo que o ângulo entre a direção do 

movimento de ambas e a direção do movimento inicial da bola branca é 

igual a 45º. Considerando que: 

• cada bola tem massa igual a 0, 4 kg; 

• a colisão é perfeitamente elástica; 

• não há atrito entre a mesa e as bolas; 

• cos(45º) = 0, 7. 

Assinale a alternativa que mais se aproxima do módulo do vetor 

velocidade da bola branca após a colisão. 

 

a) 25 m/s. 

b) 35 m/s. 

c) 55 m/s. 

d) 65 m/s. 

e) 75 m/s. 
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GABARITO 

1. Gab: A 

2. Gab: C 

3. Gab: B 

4. Gab: D 

5. Gab: A 

6. Gab: C 

7. Gab: D 

8. Gab: E 

9. Gab: B 

 


