
 

 
 
 
 
 
1)  Dois trens, um de carga e outro de passageiros, movem-se nos mesmos trilhos retilíneos, em 
sentidos opostos, um aproximando-se do outro, ambos com movimentos uniformes. O trem de 
carga, de 50 m de comprimento, tem uma velocidade de módulo igual a 10 m/s e o de 
passageiros, uma velocidade de módulo igual a v. O trem de carga deve entrar num desvio para 
que o de passageiros possa prosseguir viagem nos mesmos trilhos, como ilustra a figura. No 
instante focalizado, as distâncias das dianteiras dos trens ao desvio valem 200 m e 400 m, 
respectivamente. Calcule o valor máximo de v para que não haja colisão.  
 

 

 

2) Marta e Pedro combinaram encontrar-se em certo ponto de uma autoestrada plana, para 
seguirem viagem juntos. Marta, ao passar pelo marco zero da estrada, constatou que, mantendo 
uma velocidade média de 80 km/h, chegaria na hora certa ao ponto de encontro combinado. No 
entanto, quando ela já estava no marco do quilômetro 10, ficou sabendo que Pedro tinha se 
atrasado e, só então, estava passando pelo marco zero, pretendendo continuar sua viagem a 
uma velocidade média de 100 km/h. Mantendo essas velocidades, em que marco quilométrico 
da estrada ocorreria o encontro entre os dois amigos?  
 

   
3) Dirigindo-se a uma cidade próxima, por uma autoestrada plana, um motorista estima seu 
tempo de viagem, considerando que consiga manter uma velocidade média de 90 km/h. Ao ser 
surpreendido pela chuva, decide reduzir sua velocidade média para 60 km/h, permanecendo 
assim até a chuva parar, quinze minutos mais tarde, quando retoma sua velocidade média inicial. 
Em quantos minutos essa redução temporária aumenta seu tempo de viagem, com relação à 
estimativa inicial?  

   
 

4) Considere uma escada de abrir, cujos pés, P e Q, se movem com velocidade constante, v.  

 

Calcule, em função de L e v, o intervalo de tempo decorrido, desde o início da abertura, para 

que o triângulo POQ se torne equilátero.  
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5) Dois móveis, A e B, ambos com movimento uniforme percorrem uma trajetória retilínea 
conforme mostra a figura. Em t = 0, estes se encontram, respectivamente, nos pontos A e B na 
trajetória. As velocidades dos móveis são VA = 50 m/s e VB = 30 m/s no mesmo sentido. Em qual 
ponto da trajetória ocorrerá o encontro dos móveis?  
 

 

   
 
6) Duas bolas de dimensões desprezíveis se aproximam uma da outra, executando movimentos 
retilíneos e uniformes (veja a figura). Sabe-se que as bolas possuem velocidades de 2 m/s e 3 
m/s e que, no instante t = 0, a distância entre elas é de 15 m. Qual o instante em que ocorrerá a 
colisão entre elas? 

 

 

7) Considere o movimento de um pedestre em linha reta. Ele move-se durante os 20 s iniciais à 
velocidade constante v1 = 2,0 m/s. Em seguida, durante os próximos 8,0 s, ele mantém sua 
aceleração constante e igual a 1 m/s2. Sabendo que sua velocidade inicial é 2 m/s, calcule: 
 
a) a distância percorrida nos 20 s iniciais; 
b) a distância percorrida nos 28 s totais; 
c) a velocidade final do pedestre.  

 

 

08) Um jovem afoito parte com seu carro, do repouso, em uma avenida horizontal e retilínea, 
com uma aceleração constante de 3 m/s2. Mas, 10 segundos depois da partida, ele percebe a 
presença da fiscalização logo adiante. Nesse instante ele freia, parando junto ao posto onde se 
encontram os guardas. 
 
a) Se a velocidade máxima permitida nessa avenida é 80 km/h, ele deve ser multado? Justifique. 
b) Se a frenagem durou 5 segundos com aceleração constante, qual a distância total percorrida 
pelo jovem, desde o ponto de partida ao posto de fiscalização?  
 

   
09) Ao preparar um corredor para uma prova rápida, o treinador observa que o desempenho dele 
pode ser descrito, de forma aproximada, pelo seguinte gráfico. Calcule a velocidade média desse 
corredor, em m/s.   

 



10) Um pequeno objeto move-se em linha reta e sua equação de posição, em metros, é dada 
por x(t) = 10 + 10 ∙ t – 5 ∙ t2, onde  t representa o tempo medido em segundos. Calcule velocidade 
desse objeto no instante t = 4 s.  

   
 
11) Um automóvel que trafega com velocidade constante de 10 m/s, em uma pista reta e 
horizontal, passa a acelerar uniformemente à razão de 60 m/s em cada minuto, mantendo essa 
aceleração durante meio minuto. Calcule, nesse intervalo de tempo, a velocidade instantânea do 
automóvel  e sua velocidade média, em m/s.  
 
 
12) Em um filme, para explodir a parede da cadeia a fim de que seus comparsas pudessem 
escapar, o bandido ateia fogo a um pavio de 0,6 m de comprimento, que tem sua outra 
extremidade presa a um barril contendo pólvora. Enquanto o pavio queima, o bandido se põe a 
correr em direção oposta e, no momento em que salta sobre uma rocha, o barril explode. 
 

 

 

Ao planejar esta cena, o piroplasta utilizou os dados gráficos obtidos cuidadosamente da análise 
das velocidades do dublê (que representa o bandido) e da chama no pavio. Calcule, em metros, 
a distância entre a rocha e o ponto em que o pavio foi aceso.  

   
   
13)  Ao iniciar a travessia de um túnel retilíneo de 200 metros de comprimento, um automóvel de 
dimensões desprezíveis movimenta-se com velocidade de 25 m/s. Durante a travessia, 
desacelera uniformemente, saindo do túnel com velocidade de 5 m/s. Calcule o módulo de sua 
aceleração escalar, nesse percurso.  
 

 

   
14) Dois veículos, A e B, deslocam-se em trajetórias retilíneas e paralelas uma à outra. No 
instante t = 0 eles se encontram lado a lado. O gráfico adiante representa as velocidades dos 
dois veículos, em função do tempo, a partir desse instante e durante os 1200 s seguintes. Em 
que instante os dois veículos estarão novamente lado a lado? 
 

 
 



15)  A distância entre duas estações de metrô é igual a 2,52 km. Partindo do repouso na primeira 
estação, um trem deve chegar à segunda estação em um intervalo de tempo de três minutos. O 
trem acelera com uma taxa constante até atingir sua velocidade máxima no trajeto, igual a 16 
m/s. Permanece com essa velocidade por um certo tempo. Em seguida, desacelera com a 
mesma taxa anterior até parar na segunda estação. 
 
a) Calcule a velocidade média do trem, em m/s. 
 
b) Esboce o gráfico velocidade × tempo e calcule o tempo gasto para alcançar a velocidade 
máxima, em segundos.  
 
 
16) Dois carros, A e B, percorrem uma estrada plana e reta no mesmo sentido. No instante t=0 
os dois carros estão alinhados. O gráfico representa as velocidades dos dois carros em função 
do tempo. Depois de quantos segundos o carro B alcançará o carro A? 

 
 
 
17) A velocidade de um corpo que se desloca ao longo de uma reta, em função do tempo, é 
representada pelo gráfico a seguir. Calcule a velocidade média desse corpo no intervalo entre 0 
e 30 segundos.  
 

 

18) O gráfico na figura descreve o movimento de um caminhão de coleta de lixo em uma rua reta 
e plana, durante 15s de trabalho. 
 

 

Calcule: 
 
a) a distância total percorrida neste intervalo de tempo. 
b) a velocidade média do veículo.  



19) Um sistema é constituído por um barco de 100 kg, uma pessoa de 58 kg e um pacote de         
2,0 kg que ela carrega consigo. O barco é puxado por uma corda de modo que a força resultante 
sobre o sistema seja constante, horizontal e de módulo 240 newtons. 

 

Supondo que não haja movimento relativo entre as partes do sistema, calcule o módulo da 
força horizontal que a pessoa exerce sobre o pacote.  
 
 
20) Dois blocos, de massas M1 e M2, estão ligados através de um fio inextensível de massa 
desprezível que passa por uma polia ideal, como mostra a figura. O bloco 2 está sobre uma 
superfície plana e lisa, e desloca-se com aceleração a = 1 m/s2. Determine a massa M2, em kg, 
sabendo que M1 = 1 kg. 

 
  

21) A figura a seguir esquematiza um equipamento de bate-estacas usado na construção civil, 
que eleva um bloco de ferro de massa igual a 500 kg com aceleração constante para cima de 2 
m/s2. Despreze o atrito, as rotações e considere que o cabo do bate-estacas seja inextensível. 
 

 

 

22) O bloco 1, de 4kg, e o bloco 2, de 1 kg, representados na figura, estão justapostos e apoiados 

sobre uma superfície plana e horizontal. Eles são acelerados pela força horizontal F , de módulo 
igual a 10N, aplicada ao bloco 1 e passam a deslizar sobre a superfície com atrito desprezível.  

 

a) Determine a direção e o sentido da força F 12 exercida pelo bloco 1 sobre o bloco 2 e calcule 
seu módulo. 

b) Determine a direção e o sentido da força F 21  exercida pelo bloco 2 sobre o bloco 1 e calcule 
seu módulo.  

a) Faça o diagrama das forças que atuam no bloco durante a 
subida, identificando-as. 
 
b) Calcule a tensão no cabo durante a subida. 
 
c) O bloco de ferro para quando sua base inferior atinge a altura de 
10 m em relação ao solo. O bloco é então abandonado, caindo 
livremente. Calcule, usando o princípio da conservação da energia 
mecânica, a velocidade com que o bloco atinge o solo.  

 



23) No arranjo esquematizado na figura 1, o corpo de massa m1 é ligado por um fio inextensível 
a uma bandeja, passando por uma polia. Sobre a bandeja há um corpo de massa m2. 

 
O gráfico da velocidade do corpo de massa m1 (figura 2), em função do tempo, é: 
 

 

 
Despreze as forças de atrito e as massas da bandeja, fio e polia. Considere m1 = 1 kg,                       
g = 10 m/s2 e calcule: 
 
a) a massa m2; 
b) a força que a bandeja exerce sobre o corpo de massa m2.  
 
 
 
24) A figura mostra um helicóptero que se move verticalmente em relação à Terra, transportando 
uma carga de 100 kg por meio de um cabo de aço. O cabo pode ser considerado inextensível e 
de massa desprezível quando comparada à da carga. Considere g = 10 m/s2. Suponha que, num 
determinado instante, a tensão no cabo de aço seja igual a 1200 N. 
 

 

 
 
 
25) Dois blocos de massa igual a 4 kg e 2 kg, respectivamente, estão presos entre si por um fio 

inextensível e de massa desprezível. Deseja-se puxar o conjunto por meio de uma força F  cujo 
módulo é igual a 3 N sobre uma mesa horizontal e sem atrito. O fio é fraco e corre o risco de 
romper-se. 
 

 

 

Qual o melhor modo de puxar o conjunto sem que o fio se rompa, pela massa maior ou pela 
menor? Justifique sua resposta.  
 

a) Determine, neste instante, o sentido do vetor aceleração da 
carga e calcule o seu módulo. 
 
b) É possível saber se, nesse instante, o helicóptero está 
subindo ou descendo? Justifique a sua resposta. 

 



26) Dois blocos idênticos, unidos por um fio de massa desprezível, jazem sobre uma mesa lisa 
e horizontal conforme mostra a figura a seguir. A força máxima a que esse fio pode resistir é 
20N. Qual o valor máximo da força F que se poderá aplicar a um dos blocos, na mesma direção 
do fio, sem romper o fio? 
 

 

  
 
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  
 
Na figura, o bloco A tem uma massa MA = 80 kg e o bloco B, uma massa MB = 20 kg. São ainda 
desprezíveis os atritos e as inércias do fio e da polia e considera-se g = 10m/s2.  
 
 

27) O módulo da força que traciona o fio é:  

 

                               

 

28)  Sobre a aceleração do bloco B, pode-se afirmar que ela será de:  

 

a) 10 m/s2 para baixo.    
b) 4,0 m/s2 para cima.    
c) 4,0 m/s2 para baixo.    
d) 2,0 m/s2 para baixo. 
d) 2,0 m/s2 para cima. 
 
 
 
 
29) Dois blocos A e B de massas 10 kg e 20 kg, respectivamente, unidos por um fio de massa 
desprezível, estão em repouso sobre um plano horizontal sem atrito. Uma força, também 
horizontal, de intensidade F = 60N é aplicada no bloco B, conforme mostra a figura. 
 

 

O módulo da força de tração no fio que une os dois blocos, em newtons, vale  
 
a) 60.           b) 50.          c) 40.           d) 30.           e) 20.  
 
 
 
 

a) 160 N    
b) 200 N    
c) 400 N    
d) 600 N 
e) 640 N 



30) Dois carrinhos de supermercado podem ser acoplados um ao outro por meio de uma 
pequena corrente, de modo que uma única pessoa, ao invés de empurrar dois carrinhos 
separadamente, possa puxar o conjunto pelo interior do supermercado. Um cliente aplica uma 
força horizontal de intensidade F, sobre o carrinho da frente, dando ao conjunto uma aceleração 
de intensidade 0,5 m/s2. 

 

 
Sendo o piso plano e as forças de atrito desprezíveis, o módulo da força F e o da força de tração 
na corrente são, em N, respectivamente:  
 
a) 70 e 20.         b) 70 e 40.           c) 70 e 50.             d) 60 e 20.            e) 60 e 50.    
 
 

 
 
 
31) Uma rampa AB, inclinada de 37° em relação à horizontal, tem 12 m de comprimento e não 
oferece atrito para um pequeno corpo de massa 1,0 kg, abandonado, a partir do repouso no 
ponto A. Adotando g = 10 m/s2, cos 37° = 0,80 e  sen 37° = 0,60, calcule: 

 

 

 
 
 
32) Calcule a razão m1/m2 das massas dos blocos para que, em qualquer posição, o sistema 
sem atrito representado na figura a seguir esteja sempre em equilíbrio. Multiplique o valor 
calculado por 10 e despreze a parte fracionária de seu resultado, caso exista. 

  

 
 

 
 

 

a) o módulo da força resultante sobre o corpo; 

b) o tempo necessário para o percurso AB.  

 



33) Na montagem experimental ilustrada a seguir, os fios e a polia têm massas desprezíveis e 
pode-se desconsiderar o atrito no eixo da polia. Considerando g = 10m/s2 , é correto afirmar:  

       

 

 
 
 
34) A figura mostra um bloco, de peso igual a 700N, apoiado num plano horizontal, sustentando 
um corpo de 400N de peso, por meio de uma corda inextensível, que passa por um sistema de 
roldanas consideradas ideais. Calcule o módulo da força que o plano exerce sobre o bloco. 

 
 
 
 
35) Um carro de massa m = 1000 kg com velocidade escalar constante de 72 km/h trafega por 
uma pista horizontal quando passa por uma grande ondulação, conforme figura a seguir e 
mantém a mesma velocidade escalar. Considerando que essa ondulação tenha o formato de 
uma circunferência de raio R = 50 m. Adotando g = 10 m/s2, calcule, no ponto mais alto da pista, 
o módulo da: 

 
 

 
 
 

a) Os corpos movem-se com velocidade constante.    
b) A tensão no fio é de 30 N.    
c) A força do conjunto sobre a haste de sustentação é de 50 N.    
d) A aceleração dos corpos é de 5,0 m/s2.    

 
 

a) força resultante centrípeta no carro. 
b) força normal. 

 



36) Durante uma aula de física, o professor faz uma demonstração com um pêndulo cônico. Esse 
pêndulo consiste em uma pequena esfera pendurada na extremidade de um fio, como mostrado 
nesta figura. Nesse pêndulo, a esfera descreve um movimento circular com velocidade de 
módulo constante, em um plano horizontal, situado a 1,6 m abaixo do ponto em que o fio está 
preso ao teto. A massa da esfera é 0,40 kg, o raio de sua trajetória é 1,2 m e o comprimento do 
fio é 2,0 m. Considere a massa do fio desprezível. Despreze, também, qualquer tipo de atrito. 
Com base nessas informações: 
 

 

 
 

37) Um pêndulo cônico é formado por um fio de massa desprezível e comprimento L = 1,25 m, 
que suporta uma massa m = 0,5 kg na sua extremidade inferior. A extremidade superior do fio é 
presa ao teto, conforme ilustra a figura a seguir. Quando o pêndulo oscila, a massa m executa 
um movimento circular uniforme num plano horizontal, e o ângulo que o fio forma com a vertical 
é θ = 60°. 
 

 
 
 
38) Uma espaçonave de massa m gira em torno da Terra com velocidade constante, em uma 
órbita circular de raio R. A força centrípeta sobre a nave é 1,5 GMm/R2, onde G é a constante da 
gravitação universal e M a massa da Terra. 
 
a) Desenhe a trajetória dessa nave. Em um ponto de sua trajetória, desenhe e identifique os 

vetores velocidade v⃗  e aceleração centrípeta a⃗  da nave. 

 
b) Determine, em função de M, G e R, os módulos da aceleração centrípeta e da velocidade da 
nave.  
 

   
 
39) Em uma estrada, um automóvel de 800 kg com velocidade constante de 72 km/h se aproxima 
de um fundo de vale, conforme esquema a seguir. 
 

 

 

Sabendo que o raio de curvatura nesse fundo de vale é 20 m e adotando g = 10 m/s2, qual é, 

aproximadamente, o módulo da força de reação da estrada sobre o carro?  

a) desenhe e nomeie, na figura, as forças que atuam na 
esfera, indicando quais são os agentes que exercem 
essas forças. 
 
b) calcule a intensidade da força de tração no fio. 
 
c) calcule a energia cinética da esfera.  
 

 

a) Qual é intensidade da força de tração no fio? 
 
b) Qual é a velocidade angular da massa? Se for 
necessário, use: sen60°= 0,87, cos60°= 0,5. 

 



40) Pistas com curvas de piso inclinado são projetadas para permitir que um automóvel possa 
descrever uma curva com mais segurança, reduzindo as forças de atrito da estrada sobre ele. 
Para simplificar, considere o automóvel como um ponto material. 
 

 

 

a) Suponha a situação mostrada na figura anterior, onde se representa um automóvel 
descrevendo uma curva de raio R, com velocidade V tal que a estrada não exerça forças de atrito 

sobre o automóvel. Calcule o ângulo α de inclinação da curva, em função da aceleração da 

gravidade g e de V. 
 
b) Suponha, agora, que o automóvel faça a curva de raio R, com uma velocidade maior do que 
V. Faça um diagrama representando por setas as forças que atuam sobre o automóvel nessa 
situação.  

   
 

41) Um motociclista deseja realizar uma manobra radical num "globo da morte" (gaiola esférica) 
de 4,9 m de raio. Adotando g = 10 m/s2, calcule o módulo da velocidade mínima do motociclista 
no ponto mais alto da curva, para que ele efetue um "looping" (uma curva completa no plano 
vertical), sem cair.  
 
 

 

42) Um avião descreve, em seu movimento, uma trajetória circular, no plano vertical (loop), de 

raio R = 40 m, apresentando no ponto mais baixo de sua trajetória uma velocidade de 144 km/h. 

Sabendo-se que o piloto do avião tem massa de 70 kg, calcule o módulo a força de reação 

normal, aplicada pelo banco sobre o piloto, no ponto mais baixo de sua trajetória.  
 

 

43) Um garoto gira sobre a sua cabeça, na horizontal, uma pedra de massa m = 500 g, presa a 
um fio de 1 m de comprimento. Desprezando-se a massa do fio, qual é a força que traciona o fio 
quando a velocidade da pedra é v = 10 m/s?  
 

   


