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LISTA DE EXERCÍCIOSLISTA DE EXERCÍCIOSLISTA DE EXERCÍCIOSLISTA DE EXERCÍCIOS    

IMPULSO E QUANTIDADE DE MOVIMENTOIMPULSO E QUANTIDADE DE MOVIMENTOIMPULSO E QUANTIDADE DE MOVIMENTOIMPULSO E QUANTIDADE DE MOVIMENTO    

    
1) Um automóvel de massa 1,0 . 10¤kg desloca-se com velocidade constante numa 

estrada retilínea, quando, no instante t=0, inicia-se o estudo de seu movimento. Após os 

registros de algumas posições, construiu-se o gráfico adiante, da posição (x) em função 

do tempo (t). Determine o módulo do vetor quantidade de movimento no instante t=5s. 

 

 

2) Durante sua apresentação numa "pista de gelo", um patinador de 60 kg, 

devido à ação exclusiva da gravidade, desliza por uma superfície plana, 

ligeiramente inclinada em relação à horizontal, conforme ilustra a figura a 

seguir. O atrito é praticamente desprezível. Quando esse patinador se 

encontra no topo da pista, sua velocidade é zero. Qual a sua quantidade de 

movimento ao atingir o ponto mais baixo da trajetória?  

 

3) Para construir barracos em uma região onde predominam matacões (pedras gigantes), os invasores do Jardim 

Paraná, loteamento clandestino na serra da Cantareira, pagam a pedreiros para explodirem as pedras com 

dinamite. Algumas dessas pedras ficam instáveis. Suponha que uma pedra de 10 toneladas, inicialmente em 

repouso, deslize, sem rolar, de uma altura de 72 metros e que, nesse processo, aproximadamente 90% da 

variação de sua energia potencial gravitacional seja dissipada por atrito. (www.conservation.org) Considerando a 

aceleração da gravidade igual a 10 m/s£, determine a quantidade de movimento final da pedra. 

 

4) O gráfico representa a força resultante sobre um carrinho de supermercado de 

massa total 40 kg, inicialmente em repouso. Determine a intensidade da força 

constante que produz o mesmo impulso que a força representada no gráfico 

durante o intervalo de tempo de 0 a 25 s. 

 

 

5) Uma esfera de massa 20g atinge uma parede rígida com velocidade de 4,0m/s e volta na mesma direção com 

velocidade de 3,0m/s. Determine o módulo do impulso da força exercida pela parede sobre a esfera. 
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6) Uma bola de tênis, de massa 50g, se move com velocidade de 72km/h e atinge 

uma raquete, retornando na mesma direção e com o mesmo valor de 

velocidade. Suponha que a força exercida pela raquete sobre a bola varia com o 

tempo de acordo com a figura a seguir. Qual o valor máximo da força FÛ, em 

Newtons? 

 

 

7) Uma menina deixa cair uma bolinha de massa de modelar que se choca verticalmente com o chão e pára; a 

bolinha tem massa 10 g e atinge o chão com velocidade de 3,0 m/s. Qual a direção, o sentido e o valor do 

impulso exercido pelo chão sobre essa bolinha? 
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8) Uma bola de massa 50g é solta de uma altura igual a 3,2m. Após a colisão com o solo, ela alcança uma altura 

máxima de 1,8m. Se o impacto com o chão teve uma duração de 0,02 segundos, qual a intensidade da força 

média, em Newtons, que atuou sobre a bola durante a colisão? 

 

9) Um atleta, com massa de 80 kg, salta de uma altura de 3,2 m sobre uma cama 

elástica, atingindo exatamente o centro da cama, em postura ereta, como 

ilustrado na figura. Devido à sua interação com a cama, ele é lançado 

novamente para o alto, também em postura ereta, até a altura de 2,45 m acima 

da posição em que a cama se encontrava. Considerando que o lançamento se 

PPdo atleta com a cama durou 0,4 s, calcule o valor médio da força que a cama 

aplica ao atleta. 
 
 
 
10) Quando um tenista rebate a bola, a força exercida pela raquete sobre ela é dada 

pelo gráfico a seguir. Suponha que uma bola de massa 50g possua uma 

velocidade de módulo igual a 30m/s, ao atingir a raquete, e retorne com a 

mesma velocidade, em módulo, na mesma direção. Determine o valor da área 

hachurada no gráfico. 
 
 
 

 

GABARGABARGABARGABARITOITOITOITO    

1. 3,0 . 10¤ kg . m/s. 

2. 2,40 . 10£ kg . m/s. 

3. 1,2 x 10¦ kg . m/s. 

4. 21 N. 

5. 0,14 N . s. 

6. 40 N. 

7. A direção e o sentido é com vocês. O módulo é.   

3,0 . 10−£ N . s. 

8. 35 N. 

9. 3,8 . 10¤ N. 

10. 3 N . s. 

 


