
 
 

Lista de exercícios - 3ª Série  
 
Física – Professor Márcio 
 

Questão 01 
Leia a tirinha a seguir. 
 

 
Folha de São Paulo, 10/01/2004 

Disponível em: <http://fisicaantoniovaladares.blogspot.com/2011/06/tiras-de-humor-envolvendo-as-leis-de.html>. 
Acesso em: 21 set. 2018. 

 
A ordem dada por Garfield está diretamente ligada a concepção da 
 
a) inércia 
b) gravidade 
c) aceleração 
d) força de atrito 
e) ação e reação 
 
Questão 02 
Em uma bola pesada são conectadas duas cordas, como mostra a figura. Considere as duas cordas iguais e as seguintes situações: 
 
I. Um puxão rápido na corda inferior fará com que ela se parta. 
II. Um puxão lento na corda inferior fará com que a corda superior se parta. 
 

 
 
Assinale a alternativa que explica por que ocorre a situação I. 
 
a) Terceira lei de Newton. 
b) A força é muito pequena para mover a bola. 
c) O atrito do ar com a bola a empurra de volta. 
d) A bola tem muita energia. 
e) A inércia da bola. 
 
Questão 03 
A figura mostra a vista superior de um barco tracionado por duas forças de módulo F, que formam entre si um ângulo de 120º, se 
deslocando sobre as águas de um lago, cuja superfície é um plano horizontal. 
 

 
(http://blocoautocad.com) 
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Considere os dados apresentados na tabela. 
 

 
 
Sabendo que o barco se move em linha reta com velocidade constante e desprezando a resistência do ar, a força de resistência da 
água aplicada no barco é igual a 
 
a) F 
b) F2  

c) F3  
d) 2F 
e) 3F 
 
Questão 04 
Leia o texto: 
 

O uso do cinto de segurança e os airbags 
 
Em freadas bruscas, o efeito da inércia é violento, por isso se faz necessário o uso de componentes de segurança em automóveis, 
como o cinto de segurança e o airbag. 
De acordo com o Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN – não só os motoristas devem usar o cinto de segurança, mas 
também os passageiros, mesmo quando ocupam o banco traseiro do veículo. 
Em uma simulação, foi comprovado que, se um passageiro de 60 kg não estiver usando o cinto de segurança e for arremessado de 
um carro com velocidade de 60 km/h, o choque com o chão corresponde ao impacto de uma massa de 1 tonelada sobre a pessoa; a 
morte é instantânea. 
Os airbags são bolsas de ar que inflam e amortecem o impacto em uma colisão, evitando que o passageiros se choquem contra as 
partes rígidas do veículo. 
Fonte: Usberco, João; (et al.). 2º ed. Companhia das Ciências. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 225. 
 
De acordo com o texto assinale a alternativa com o significado correto de inércia. 
 
a) Propriedade em que os corpos tendem a manter seu estado de movimento. 
b) É a força transmitida por meio de cordas, fios ou hastes. 
c) É a força correspondente a gravidade. 
d) Força de atração magnética, que propulsiona os objetos para frente. 
e) Força resultante da interação entre corpos eletrizados. 
 
Questão 05 
O Código de Trânsito Brasileiro estabelece, no artigo 65, a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança para condutores e 
passageiros em todas as vias do território nacional. A função básica do cinto de segurança consiste em impedir que os corpos dos 
ocupantes de um veículo em movimento sejam projetados para frente, no caso de uma colisão frontal. Isso ocorre devido a um 
comportamento natural de qualquer corpo, descrito pela Primeira Lei de Newton, também conhecida como princípio da inércia. 
 
A alternativa correta que compreende tal princípio é: 
 
a) A velocidade de um corpo tem sempre a mesma direção e sentido da força resultante que atua sobre ele. 
b) Toda ação é anulada pela reação. 
c) Todo corpo permanece em repouso ou movimento retilíneo uniforme, a menos que seja obrigado a mudá-lo por forças atuantes 
sobre ele. 
d) Toda vez que um corpo exerce uma força sobre outro, este exerce sobre aquele uma força de mesma intensidade, mesma 
direção e sentido contrário. 
 
Questão 06 
Uma dona de casa vai ao supermercado e, no caixa, arruma suas compras na sacola plástica fornecida. Essa sacola tem capacidade 
para suportar no máximo 5 kg. Estando em perfeito estado, foi colocado na referida sacola apenas 4 kg. No entanto, quando a 
senhora levantou bruscamente a sacola, esta se rompeu. A sacola passou de uma velocidade inicial igual a zero para uma velocidade 
final igual a 0,5 m /s num tempo de apenas 0,004 segundos. Marque a opção que indica qual é a lei de Newton que explica este fato 
e qual a força final a que foi submetida a sacola quando foi puxada para cima bruscamente.  
 
a) O fato é explicado pela lei da inércia de Newton e a sacola cheia, em repouso, tem a tendência de se romper sempre que 
qualquer força seja aplicada sobre ela. A força aplicada foi de 500 N, maior que a força de 50 N que a sacola pode suportar.  
b) O fato é explicado pela lei da força resultante de Newton, segundo a qual a sacola cheia, em repouso, tem a tendência de ser 
acelerada quando uma força for aplicada sobre ela, ou seja, para que se possa levantar a sacola nestas condições, é necessário 
aplicar uma força de 55 N maior que a massa de 4 kg que a sacola pode suportar.  
c) O fato é explicado pela lei da ação e reação de Newton e a sacola foi puxada com uma força de 60 N semelhante à força que a 
sacola resiste ao impulso para cima.  
d) O fato é explicado pela lei da inércia de Newton e a sacola cheia, em repouso, tem a tendência de permanecer parada até que 
uma força seja aplicada sobre ela. Considerando as condições do problema, a força aplicada foi de 500 N, maior que a força de 50 N 
que a sacola pode suportar.  
e) O fato é explicado pela lei da força resultante de Newton, em que a aceleração tem que ser tal que não permita o rompimento da 
sacola, com força resultante de 200 N. 
 
 
 



Questão 07 
Um garoto posta-se sobre um muro e, de posse de um estilingue, mira um alvo. Ele apanha uma pedrinha de massa m = 10 g, a 
coloca em seu estilingue e deforma a borracha deste em 0,5x =∆ cm, soltando-a em seguida. 
 

 
Considera-se que a pedrinha esteja inicialmente em repouso, que a força resultante sobre ela é a da borracha, cuja constante 
elástica vale k = 1,0× 102 N/m, e que a interação borracha/pedrinha dura 1,0 s. Assim, até o instante em que a pedrinha se 
desencosta da borracha, ela adquire uma aceleração escalar média que vale, em m/s2, 
 
a) 5,0 
b) 5,5 
c) 6,0 
d) 6,5 
e) 7,0 
 
Questão 08 
Uma pessoa está segurando um livro no interior de um elevador em movimento vertical, uniforme e descendente. Em determinado 
instante, rompe-se o cabo de sustentação do elevador e ele passa a cair em queda livre. De susto, a pessoa solta o livro. A ação 
dissipativa do ar ou de outro tipo de atrito é desprezível. 
 
A partir do momento em que é abandonado, e enquanto o elevador não tocar o chão, o livro 
 
a) cairá, atingindo o piso rapidamente, com aceleração maior que a do elevador, para um observador em referencial não inercial, 
dentro do elevador. 
b) manterá um movimento uniforme de queda em relação à pessoa, que está em referencial não inercial, podendo até atingir seu 
piso. 
c) cairá em queda livre também, com aceleração igual à do elevador, e não irá atingir seu piso, para qualquer observador em 
referencial inercial. 
d) deverá subir em relação aos olhos da pessoa, que está em um referencial não inercial, pois sua aceleração será menor que a do 
elevador. 
e) manterá um movimento uniforme de subida em relação aos olhos da pessoa, que está em referencial não inercial, podendo até 
atingir seu teto. 
 
Questão 09 
Na figura abaixo, duas forças de intensidade FA = 20 N e FB = 50 N são aplicadas, respectivamente, a dois blocos A e B, de mesma 
massa m, que se encontram sobre uma superfície horizontal sem atrito. A força FB forma um ângulo θ  com a horizontal, sendo 

0,6 sen =θ  e 0,8  cos =θ . 
 

 
 
A razão aB/aA entre os módulos das acelerações aB e aA, adquiridas pelos respectivos blocos B e A, é igual a 
 
a) 0,25. 
b) 1. 
c) 2. 
d) 2,5. 
e) 4. 
 
Questão 10 
Em um experimento, os blocos I e II, de massas iguais a 10 kg e a 6 kg, respectivamente, estão interligados por um fio ideal. Em 
um primeiro momento, uma força de intensidade F igual a 64 N é aplicada no bloco I, gerando no fio uma tração TA. Em seguida, 
uma força de mesma intensidade F é aplicada no bloco II, produzindo a tração TB. Observe os esquemas: 
 

 
 

Desconsiderando os atritos entre os blocos e a superfície S, a razão entre as trações 
B

A

T
T

 corresponde a: 

 
 
 



a) 
10
9

 

b) 
7
4

 

c) 
5
3

 

d) 
13
8

 

 
Questão 11 
Sobre uma mesa, plana e horizontal, o computador, em repouso, fica sujeito à ação de duas forças verticais, a força peso P


, 

exercida pela Terra, e a força normal N


, exercida pela mesa. 
 

 
(http://partilho.com.br/author/marcosmcl/page/7/. Adaptado) 

 
Essas duas forças têm intensidades 
 
a) iguais, não nulas e constituem um par ação-reação. 
b) diferentes e constituem um par ação-reação. 
c) iguais, não nulas e não constituem um par ação-reação. 
d) diferentes e não constituem um par ação-reação. 
e) iguais a zero e constituem um par ação-reação. 
 
Questão 12 
Um nadador, conforme mostrado na figura, imprime uma força com as mãos na água (F1) trazendo-a na direção de seu tórax. A 
água, por sua vez, imprime uma força no nadador (F2) para que ele se mova para frente durante o nado. 
 

 
 
Assinale a resposta correta: 
 
a) Esse princípio obedece a Lei da Inércia, uma vez que o nadador permanece em seu estado de movimento. 
b) Obedecendo à Lei da Ação e Reação, o nadador imprime uma força na água para trás e a água, por sua vez, empurra-o para 
frente. 
c) O nadador puxa a água e a água empurra o nadador, obedecendo a Lei das Forças (segunda Lei de Newton). 
d) Nesse caso, é o nadador que puxa seu corpo, aplicando uma força nele próprio para se movimentar sobre a água. 
e) O nadador poderá se mover, pois a força que ele aplica na água é maior do que a resultante das forças que a água aplica sobre 
ele. 
 
Questão 13 
Um objeto de massa m está deslizando sobre uma superfície horizontal, sendo puxado por um agente que produz uma força F


 

também horizontal, de módulo F constante, como mostra a figura ao lado. O bloco tem uma aceleração a


 constante (de módulo a). 
Há atrito entre o bloco e a superfície, e o coeficiente de atrito cinético vale cµ . O movimento é analisado por um observador inercial. 
O módulo da aceleração gravitacional no local vale g. 
 

 
 
Considerando as informações acima, obtenha uma expressão algébrica para o coeficiente de atrito cinético cµ  em termos das 
grandezas apresentadas. 
 



Questão 14 
Em um dos vagões da composição do metrô, um sistema formado por um objeto com massa de 0,2 kg e por um fio ideal de 1,00 m 
de comprimento está fixado em uma barra de apoio. Enquanto a composição se movimenta com aceleração constante, observa-se 
que o objeto se desloca 0,10 m na direção horizontal, formando um ângulo θ  em relação à direção vertical, conforme ilustra o 
esquema. 
 

 
 
Determine, em newtons, a tensão no fio. 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
GABARITO:  
 
1) Gab: A 
 
2) Gab: E 
 
3) Gab: A 
 
4) Gab: A 
 
5) Gab: C 
 
6) Gab: D 
 
7) Gab: A 
 
8) Gab: C 
 
9) Gab: C 
 
10) Gab: C 
 
11) Gab: C 
 
12) Gab: B 
 
13) Gab: cµ  = (F – ma)/mg 
 
14 ) Gab:  T = 2,2 N 
 
  
 
 
 
 


