
 

 

Tarefa 16 professora Anna 
 

Frente B 
 

Gabarito:   
 

01. B 
Como o comprimento da haste varia linearmente com o tempo, a velocidade tem módulo constante, não 
nulo. Como a força de resistência é proporcional à velocidade, essa força é constante e não nula.   

 

02. C 
Pelo Princípio da Inércia (1ª Lei de Newton), sendo o movimento é retilíneo e uniforme, o somatório das 
forças verticais e horizontais é nulo.   

 

03. C 
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Como havia movimento, o corpo continua com velocidade constante.   
 

04. C 
No início da queda a única força é o peso e a aceleração é a da gravidade. Com o aumento da velocidade, a 
força de arrasto aumenta, a aceleração diminui e a velocidade fica constante.   

 

05. C 
A inércia representa a dificuldade de alterar a velocidade de um corpo. Quanto maior a massa. Maior a 
inércia do corpo.    

 

06. B 
Desconsiderando o empuxo do ar aplicado sobre o cantor, a intensidade da força de tração no cabo é igual 
à intensidade do seu peso, pois ele está em equilíbrio. 
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07. C 
O fato de não conseguirmos sentir o movimento da Terra é explicado porque estamos na Terra, ou seja, os 
corpos no planeta possuem o mesmo movimento dele, assim, por inércia não notamos o movimento da Terra. É 
o caso exemplificado por Galileu de um objeto caindo do mastro de um barco parado ou em movimento 
uniforme, onde nos dois casos, o objeto cai junto ao mastro conservando a mesma distância do mesmo. Para 
sentir o movimento da Terra não podemos estar nela e sim no espaço. Galileu com o uso do telescópio e das 
teorias heliocêntricas de Copérnico conseguiu comprová-las, mas foi censurado pela igreja a se retratar, pois a 
ideia era considerada heresia por ser contra os escritos sagrados. Em seu livro “Diálogo Sobre os Dois Principais 
Sistemas do Mundo, 1632”, Galileu contesta na forma de diálogos e questionamento de ideias entre três 
personagens: Simplício, que defende a visão geocêntrica da igreja, Salviati, que defende a visão copernicana 
heliocêntrica e Sagredo, que é imparcial. Desta forma, Galileu contrapõe a igreja de uma forma não incisiva, 
mas indiretamente deixa claro que a visão heliocêntrica é a correta.   

 

08. B 
A lei da inércia ou Primeira lei de Newton da Dinâmica impõe que um corpo em equilíbrio, isto é, um corpo 
em que a força resultante sobre ele é nula, tem a tendência de permanecer parado se assim estiver ou 
permanecer em movimento retilíneo uniforme se estiver em movimento, pois se não há força resultante, 
também não há aceleração. Portanto, alternativa [B].   

 

09. C 
A Lei da Inércia corresponde a 1ª Lei de Newton, que menciona que um corpo tende a manter seu estado 
de movimento uniforme ou estático a não se que uma força externa aja sobre o corpo, ou seja, a tendência 
de um corpo em movimento uniforme é continuar com esse movimento. No caso de uma colisão, o veículo 
para abruptamente e se os ocupantes não estiverem usando o cinto de segurança, manterão os 
movimentos antes do impacto, provocando sérias lesões e traumatismos.   

 

10. C 
Depois de lançado, a componente horizontal da velocidade vetorial do pacote não mais se altera, pois não 
há forças aplicadas no pacote nessa direção. Ou seja, nessa direção o movimento é retilíneo e uniforme. Se 
cada pacote lançado atinge o solo em um ponto exatamente embaixo do helicóptero, então a aeronave 
também está em MRU, sendo, então, constante a velocidade e nula e aceleração. 


