
 

 

 
Profª Ana Diniz, Frente B, Física, 1ª série EM 

AVALIAÇÃO PRODUTIVA T21 
 
01. Um corpo de 2 kg desenvolve uma velocidade constante de 20 m/s, em uma trajetória retilínea. Durante 4 

s ele é acelerado constantemente e atinge uma velocidade de 60 m/s. Determine o valor da aceleração que 
atua no corpo e o valor da resultante das forças. 

 
02.  

Aceita um desafio? 
Utilizando um copo, uma moeda e um pedaço de cartolina, o professor desafiou um aluno: Felipe, você 

consegue fazer a moeda cair dentro do copo sem virar a cartolina? Após o susto, Felipe pensou e 
respondeu que seria muito fácil. Ele deu um puxão bem forte na cartolina e a moeda caiu dentro do copo. 
O professor pediu então que o aluno explicasse o conceito físico envolvido. Nesse momento tocou o sinal da 
última aula e Felipe safou-se da resposta.  

 
 
Leia o texto e escreva a resposta correta que o aluno Felipe deveria dar para a pergunta feita pelo 
professor. 

 
03. Em um trecho retilíneo e horizontal de uma ferrovia, uma composição constituída por uma locomotiva e 20 

vagões idênticos partiu do repouso e, em 2 minutos, atingiu a velocidade de 12 m/s. Ao longo de todo o 
percurso, um dinamômetro ideal acoplado à locomotiva e ao primeiro vagão indicou uma força de módulo 
constante e igual a 120 000 N. 

 
Considere que uma força total de resistência ao movimento, horizontal e de intensidade média 
correspondente a 3% do peso do conjunto formado pelos 20 vagões, atuou sobre eles nesse trecho. 
Adotando g = 10 m/s², calcule a distância percorrida pela frente da locomotiva, desde o repouso até atingir 
a velocidade de 12 m/s, e a massa de cada vagão da composição. 
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04. Uma pessoa pendurou um fio de prumo no interior de um vagão de trem e percebeu, quando o trem partiu 

do repouso, que o fio se inclinou em relação à vertical. Com auxílio de um transferidor, a pessoa 
determinou que o ângulo máximo de inclinação, na partida do trem, foi 14°. Nessas condições, 
a) represente, na figura da página de resposta, as forças que agem na massa presa ao fio.  
b) indique, na figura da página de resposta, o sentido de movimento do trem.  
c) determine a aceleração máxima do trem. 

NOTE E ADOTE:  
tg14º = 0,25.  

aceleração da gravidade na Terra, g = 10 
m/s².  

Verifique se o diagrama foi impresso no 
espaço reservado para resposta. 

Indique a resolução da questão. Não é 
suficiente apenas escrever as respostas. 

 

 
  
05. Um corpo de massa igual a 6,0 kg move-se com velocidade constante de 0,4 m/s, no intervalo de 0 s a 0,5 

s. Considere que, a partir de 0,5 s, esse corpo é impulsionado por uma força de módulo constante e de 
mesmo sentido que a velocidade, durante 1,0 s. O gráfico abaixo ilustra o comportamento da força em 
função do tempo.  

 
 
Calcule a velocidade do corpo no instante t = 1,5 s. 


