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1. Quando se abre uma torneira de forma que saia 
apenas um "filete" de água, a área da seção reta 
do filete de água abaixo da boca da torneira é 
tanto menor quanto mais distante dela, porque: 
a) como a velocidade da água distante da boca da 
torneira é maior devido à ação da força 
gravitacional, para que haja conservação da 
massa, a área da seção reta do filete tem que ser 
menor. 
b) uma vez que a velocidade da água distante da 
boca da torneira é menor devido à ação da força 
gravitacional, para que haja conservação da 
massa, a área da seção reta do filete tem que ser 
menor. 
c) a velocidade da água caindo não depende da 
força gravitacional e, portanto, para que haja 
conservação da massa, a área da seção reta do 
filete tem que ser menor. 
d) as interações entre as moléculas da água 
tornam-se mais intensas devido à ação da força 
gravitacional e, assim, a área da seção reta do 
filete distante da boca da torneira fica menor. 
e) devido à velocidade com que a água sai, a boca 
da torneira é projetada para que a água seja 
concentrada mais distante da boca. 
 
2. Durante as festividades comemorativas da 
Queda da Bastilha, na França, realizadas em 14 
de julho de 2005, foram lançados fogos de artifício 
em homenagem ao Brasil. Durante os fogos, 
suponha que um rojão com defeito, lançado 
obliquamente, tenha explodido no ponto mais alto 
de sua trajetória, partindo-se em apenas dois 
pedaços que, imediatamente após a explosão, 
possuíam quantidades de movimento p  e p‚ . 
 
Considerando-se que todos os movimentos  
ocorrem em um mesmo plano vertical, assinale 
a(s) proposição(ões) que apresenta(m) o(s) 
par(es) de vetores p  e p‚ fisicamente 
possível(eis). 

 
 
 
3.  Analise a afirmativa a seguir: 
 
Em uma colisão entre um carro e uma moto, 
ambos em movimento e na mesma estrada, mas 
em sentidos contrários, observou-se que após a 
colisão a moto foi jogada a uma distância maior do 
que a do carro. 
 
Baseado em seus conhecimentos sobre mecânica 
e na análise da situação descrita acima, bem 
como no fato de que os corpos não se deformam 
durante a colisão, é correto afirmar que, durante a 
mesma, 
a) a força de ação é menor do que a força de 
reação, fazendo com que a aceleração da moto 
seja maior que a do carro, após a colisão, já que a 
moto possui menor massa. 
b) a força de ação é maior do que a força de 
reação, fazendo com que a aceleração da moto 
seja maior que a do carro, após a colisão, já que a 
moto possui menor massa. 
c) as forças de ação e reação apresentam iguais 
intensidades, fazendo com que a aceleração da 
moto seja maior que a do carro, após a colisão, já 
que a moto possui menor massa. 
d) a força de ação é menor do que a força de 
reação, porém a aceleração da moto, após a 
colisão, depende das velocidades do carro e da 
moto imediatamente anteriores a colisão. 
e) exercerá maior força sobre o outro aquele que 
tiver maior massa e, portanto, irá adquirir menor 
aceleração após a colisão. 
 



 

4. Um pequeno bloco, de massa m = 0,5 kg, 
inicialmente em repouso no ponto A, é largado de 
uma altura h = 0,8 m. O bloco desliza, sem atrito, 
ao longo de uma superfície e colide com um outro 
bloco, de mesma massa, inicialmente em repouso 
no ponto B (veja a figura a seguir). Determine a 
velocidade dos blocos após a colisão, em m/s, 
considerando-a perfeitamente inelástica. 

 
 
5. Um pequeno bloco, de massa m = 0,5 kg, 
inicialmente em repouso no ponto A, é largado de 
uma altura h = 0,8 m. O bloco desliza ao longo de 
uma superfície sem atrito e colide com um outro 
bloco, de mesma massa, inicialmente em repouso 
no ponto B (veja a figura a seguir). Determine a 
velocidade do segundo bloco após a colisão, em 
m/s, considerando-a perfeitamente elástica. 

 
 
 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO 
(Ufrs 2005) Um par de carrinhos idênticos, cada 
um com massa igual a 0,2 kg, move-se sem atrito, 
da esquerda para a direita, sobre um trilho de ar 
reto, longe e horizontal. Os carrinhos, que estão 
desacoplados um do outro, têm a mesma 
velocidade de 0,8 m/s em relação ao trilho. Em 
dado instante, o carrinho traseiro colide com um 
obstáculo que foi interposto entre os dois. Em 
conseqüência dessa colisão, o carrinho traseiro 
passa a se mover da direita para a esquerda, mas 
ainda com velocidade de módulo igual a 0,8 m/s, 

enquanto o movimento do carrinho dianteiro 
prossegue inalterado. 
 
6. Em relação ao trilho, os valores, em kgm/s, da 
quantidade de movimento linear do par de 
carrinhos antes e depois da colisão são, 
respectivamente, 
a) 0,16 e zero.  b) 0,16 e 0,16. 
c) 0,16 e 0,32.  d) 0,32 e zero. 
e) 0,32 e 0,48. 
 
7. Um estudante, ao observar o movimento de 
uma partícula, inicialmente em repouso, constatou 
que a força resultante que atuou sobre a partícula 
era não-nula e manteve módulo, direção e sentido 
inalterados durante todo o intervalo de tempo da 
observação. 
Desse modo, ele pôde classificar as variações 
temporais da quantidade de movimento e da 
energia cinética dessa partícula, ao longo do 
tempo de observação, respectivamente, como: 
a) linear - linear  b) constante - linear 
c) linear - quadrática d) constante - quadrática 
 
8. Considere o gráfico adiante, que representa a 
grandeza A em função do tempo t (em  unidades 
de 10−¤s). 
a) Se a grandeza A representar a amplitude de 
uma onda sonora, determine sua freqüência. 
b) Se a grandeza A representar o módulo da 
quantidade de movimento (em kg.m/s) de um 
corpo de massa m = 3 kg, determine a variação da 
energia cinética desse corpo entre os instantes t = 
0s e t = 6 x 10−¤s. 

 
9. Uma ema pesa aproximadamente 360 N e 
consegue desenvolver uma velocidade de 60 
km/h, o que lhe confere uma quantidade de 
movimento linear, em kg.m/s, de 



 

 
Dado: aceleração da gravidade = 10 m/s£ 
a) 36.  b) 360.  c) 600. 
d) 2 160. e) 3 600. 
 
10. Na rampa de saída do supermercado, uma 
pessoa abandona, no instante t = 0, um carrinho 
de compras de massa 5 kg que adquire uma 
aceleração constante. Considere cada um dos três 
primeiros intervalos de tempo do movimento iguais 
a 1 s. No primeiro e no segundo intervalos de 
tempo, o carrinho percorre, respectivamente, as 
distâncias de 0,5 m e 1,5 m. Calcule: 
 
a) o momento linear que o carrinho adquire no 
instante t = 3 s; 
b) a distância percorrida pelo carrinho no terceiro 
intervalo de tempo. 
 
11. Um motor de foguete iônico, digno de histórias 
de ficção científica, equipa uma sonda espacial da 
NASA e está em operação há mais tempo do que 
qualquer outro propulsor espacial já construído. O 
motor iônico funciona expelindo uma corrente de 
gás eletricamente carregado para produzir um 
pequeníssimo impulso. Cerca de 103 gramas de 
xenônio são ejetados por dia com uma velocidade 
de 108.000km/h. Após um período muito longo, 
esse impulso faz a sonda atingir uma velocidade 
enorme no espaço. Em aproximadamente 200 dias 
de viagem, a sonda chega a uma velocidade de 
4320km/h, o que é muito mais rápido do que seria 
possível com uma quantidade similar de 
combustível de foguete. Aproxime um dia para 
9×10¥s. 
 
a) Que massa de combustível teria sido 
consumida para atingir 430km/h? 
 
b) Qual é a aceleração média da sonda? 
Considere que a sonda parte do repouso. 
 
c) Qual é a quantidade de movimento do 
combustível ejetado em 1s? 
 

12. Ao acender um isqueiro uma pessoa faz com 
que seu dedão exerça uma força variável 
direcionada a três ações distintas: 
 
I. É preciso vencer a força de atrito estático entre o 
rolete e a pedra a ele pressionada. 
II. Superado o atrito estático, a força aplicada não 
mais necessita ser de tamanho tão elevado e, 
portanto, pode ser reduzida. Ainda em contato 
com o rolete, o dedão desce e começa a abaixar a 
alavanca que libera o gás. 
III. Uma vez livre do rolete e com a alavanca que 
libera o gás completamente pressionada, a força é 
mantida constante durante o tempo que for 
necessário se ter a chama acesa. 
 
O gráfico mostra, hipoteticamente, a intensidade 
da força exercida por uma pessoa no ato de 
acender um isqueiro, para cada ação descrita. 

 
Nessas condições, o impulso da força exercida 
pelo dedão sobre o rolete do isqueiro e sobre a 
alavanca que libera o gás até seu completo 
abaixamento, tem intensidade, em N.s, de 
a) 0,05.  b) 0,10.  c) 0,15. 
d) 0,20.  e) 0,25. 
 
13.  O gráfico representa a força resultante sobre 
um carrinho de supermercado de massa total 40 
kg, inicialmente em repouso.  

 
 



 

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 é, 
em newtons, igual a 
a) 1,2  b) 12  c) 15 
d) 20  e) 21 
 
14. 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. O impulso da 
força exercida pela parede sobre a esfera, em N.s, 
é, em módulo, de 
a) 0,020 b) 0,040 c) 0,10 
d) 0,14  e) 0,70 
 
15. Um automóvel pára quase que 
instantaneamente ao bater frontalmente numa 
árvore. A proteção oferecida pelo "air-bag", 
comparativamente ao carro que dele não dispõe, 
advém do fato de que a transferência para o carro 
de parte do momentum do motorista se dá em 
condição de 
a) menor força em maior período de tempo. 
b) menor velocidade, com mesma aceleração. 
c) menor energia, numa distância menor. 
d) menor velocidade e maior desaceleração. 
e) mesmo tempo, com força menor. 
 
16. Em plena feira, enfurecida com a cantada que 
havia recebido, a mocinha, armada com um 
tomate de 120 g, lança-o em direção ao atrevido 
feirante, atingindo-lhe a cabeça com velocidade de 
6 m/s. Se o choque do tomate foi perfeitamente 
inelástico e a interação trocada pelo tomate e a 
cabeça do rapaz demorou 0,01 s, a intensidade da 
força média associada à interação foi de 
a) 20 N. b) 36 N. c) 48 N. 
d) 72 N. e) 94 N. 
 
17. Em um esforço rápido e súbito, como um 
saque no tênis, uma pessoa normal pode ter o 
pulso elevado de 70 a 100 batimentos por minuto; 
para um atleta, pode se elevar de 60 a 120 bpm, 
como mostra o gráfico a seguir. 

 
 
O contato de uma bola de tênis de 100 g com a 
raquete no momento do saque dura cerca de 10−£ 
s. Depois disso, a bola, inicialmente com 
velocidade nula, adquire velocidade de 30 m/s. O 
módulo da força média exercida pela raquete 
sobre a bola durante o contato é, em newtons, 
igual a 
a) 100 b) 180 c) 250 d) 300 e) 330 
 
18. Uma bola de futebol de massa m, em repouso 
na marca do pênalti, é atingida pela chuteira de 
um jogador e deixa a marca com velocidade v. A 
chuteira permanece em contato com a bola por um 
pequeno intervalo de tempo Ðt. Nessas 
condições, a intensidade da força média exercida 
pela chuteira sobre a bola é igual a 
a) 1/2 mv£ Ðt.  b) mv£/2Ðt. 
c) m(Ðt)£/2v.  d) mvÐt. 
e) mv/Ðt. 
 
19. Em um teste de colisão, um automóvel de 
1500 kg colide frontalmente com uma parede de 
tijolos. A velocidade do automóvel anterior ao 
impacto era de 15 m/s. Imediatamente após o 
impacto, o veículo é jogado no sentido contrário ao 
do movimento inicial com velocidade de 3 m/s. Se 
a colisão teve duração de 0,15 s, a força média 
exercida sobre o automóvel durante a colisão foi 
de 
a) 0,5 × 10¥ N.  b) 1 × 10¥ N. 
c) 3 × 10¥ N.  d) 15 × 10¥ N. 
e) 18 × 10¥ N. 
 
20. (Unifesp 2003) Com o auxílio de um estilingue, 
um garoto lança uma pedra de 150g verticalmente 
para cima, a partir do repouso, tentando acertar 
uma fruta no alto de uma árvore. O experiente 
garoto estica os elásticos até que estes se 
deformem de 20cm e, então, solta a pedra, que 



 

atinge a fruta com velocidade de 2m/s. 
Considerando que os elásticos deformados 
armazenam energia potencial elástica de 30,3 J, 
que as forças de atrito são desprezíveis e que 
g=10 m/s£, determine: 
 
a) a distância percorrida pela pedra, do ponto 
onde é solta até o ponto onde atinge a fruta; 
 
b) o impulso da força elástica sobre a pedra. 
 
21. Na situação apresentada na figura a seguir 
desconsidere o efeito do atrito. 
Estando todas as partes em repouso no início, 
uma pessoa puxa com sua mão uma corda que 
está amarrada ao outro barco. Considere que o 
barco vazio (B) tenha a metade da massa do  
barco mais a pessoa que formam o conjunto (A). 

 
Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
(01) Após a pessoa puxar a corda, ambos os 
barcos se moverão com a mesma velocidade. 
(02) Após o puxar da corda, o módulo da 
velocidade de B será o dobro do módulo da 
velocidade de A. 
(04) É impossível fazer qualquer afirmação sobre 
as velocidades das partes do sistema ao se iniciar 
o movimento. 
(08) Após o puxar da corda, as quantidades de 
movimento dos barcos apresentarão dependência 
entre si. 
(16) Ao se iniciar o movimento, a energia cinética 
de A é sempre igual à energia cinética de B. 
 
22. Um garoto brinca com seu barquinho de papel, 
que tem uma massa igual a 30 g e está 
navegando sobre um pequeno lago. Em certo 
instante, ele coloca sobre o barquinho, sem tocá-
lo, uma bolinha de isopor e percebe que o 
barquinho passa a andar com metade de sua 
velocidade inicial. Seu irmão mais velho, que 

observa a brincadeira, resolve estimar a massa da 
bolinha de isopor com base na variação da 
velocidade do barquinho. Desprezando efeitos 
relativos ao empuxo, ele conclui que a massa da 
bolinha é de 
a) 15 g.  b) 20 g.   
c) 60 g.  d) 30 g. 
 
23. Dois blocos A e B, de massas mÛ = 0,2 kg e 
m½ = 0,8 kg, respectivamente, estão presos por 
um fio, com uma mola ideal comprimida entre eles. 
A mola comprimida armazena 32 J de energia 
potencial elástica. Os blocos estão inicialmente em 
repouso, sobre uma superfície horizontal e lisa. 
Em um dado instante, o fio se rompe liberando os 
blocos. Calcule a velocidade do bloco A, em m/s. 

 
24. Dois blocos A e B, de massas mÛ = 0,2 kg e 
m½ = 0,8 kg, respectivamente, estão presos por 
um fio, com uma mola ideal comprimida entre eles. 
Os blocos estão inicialmente em repouso, sobre 
uma superfície horizontal e lisa. Em um dado 
instante, o fio se rompe liberando os blocos com 
velocidades vÛ e v½, respectivamente. Calcule a 
razão vÛ/v½ entre os módulos das velocidades. 

 
 
 



 

25. Um pescador está em um barco em repouso 
em um lago de águas tranqüilas. A massa do 
pescador é de 70 kg; a massa do barco e demais 
equipamentos nele contidos é de 180 kg. 
a) Suponha que o pescador esteja em pé e dê um 
passo para a proa (dianteira do barco). O que 
acontece com o barco? Justifique. 
(Desconsidere possíveis movimentos oscilatórios e 
o atrito viscoso entre o barco e a água.) 
b) Em um determinado instante, com o barco em 
repouso em relação à água, o pescador resolve 
deslocar seu barco para frente com uma única 
remada. Suponha que o módulo da força média 
exercida pelos remos sobre a água, para trás, seja 
de 250 N e o intervalo de tempo em que os remos 
interagem com a água seja de 2,0 segundos. 
Admitindo desprezível o atrito entre o barco e a 
água, qual a velocidade do barco em relação à 
água ao final desses 2,0 s? 
 
26. A missão "Deep Impact", concluída com 
sucesso em julho, consistiu em enviar uma sonda 
ao cometa Tempel, para investigar a composição 
do seu núcleo. Considere uma missão 
semelhante, na qual uma sonda espacial S, 
percorrendo uma trajetória retilínea, aproxima-se 
do núcleo de um cometa C, com velocidade v 
constante relativamente ao cometa. Quando se 
encontra à distância D do cometa, a sonda lança 
um projétil rumo ao seu núcleo, também em linha 
reta e com velocidade constante (3v)/2, 
relativamente ao cometa. No instante em que o 
projétil atinge seu alvo, a sonda assume nova 
trajetória retilínea, com a mesma velocidade v, 
desviando-se do cometa. A aproximação máxima 
da sonda com o cometa ocorre quando a distância 
entre eles é D/5, como esquematizado na figura. 

 
Desprezando efeitos gravitacionais do cometa 
sobre a sonda e o projétil, calcule 

a) a distância x da sonda em relação ao núcleo do 
cometa, no instante em que o projétil atinge o 
cometa. Apresente a sua resposta em função de 
D. 
b) o instante, medido a partir do lançamento do 
projétil, em que ocorre a máxima aproximação 
entre a sonda e o cometa. Dê a resposta em 
função de D e v. 
 
27. Uma esfera se move sobre uma superfície 
horizontal sem atrito. Num dado instante, sua 
energia cinética vale 20J e sua quantidade de 
movimento tem módulo 20 N.s. 
Nestas condições, é correto afirmar que sua 
a) velocidade vale 1,0 m/s. 
b) velocidade vale 5,0 m/s. 
c) velocidade vale 10 m/s. 
d) massa é de 1,0 kg. 
e) massa é de 10 kg. 
 
28. FIM DA 2  GUERRA MUNDIAL - BOMBA 
ATÔMICA 
SESSENTA ANOS DE TERROR NUCLEAR 
Destruídas por bombas, Hiroshima e Nagasaki 
hoje lideram luta contra essas armas 
 Domingo, 31 de julho de 2005 - "O 
GLOBO" 
  Gilberto Scofield Jr. 
Enviado especial  Hiroshima, Japão 
"Shizuko Abe tinha 18 anos no dia 6 de agosto de 
1945 e, como todos os jovens japoneses durante a 
Segunda Guerra Mundial, ela havia abandonado 
os estudos para se dedicar ao esforço de guerra. 
Era um dia claro e quente de verão e às 8h, 
Shizuko e seus colegas iniciavam a derrubada de 
parte das casas de madeira do centro de 
Hiroshima para tentar criar um cordão de 
isolamento antiincêndio no caso de um 
bombardeio incendiário aéreo. Àquela altura, 
ninguém imaginava que Hiroshima seria o 
laboratório de outro tipo de bombardeio, muito 
mais devastador e letal, para o qual os abrigos 
antiincêndio foram inúteis". 
"Hiroshima, Japão. Passear pelas ruas de 
Hiroshima hoje - 60 anos depois da tragédia que 
matou 140 mil pessoas e deixou cicatrizes eternas 
em outros 60 mil, numa população de 400 mil - é 
nunca esquecer o passado. Apesar de rica e 
moderna com seus 1,1 milhão de habitantes 
circulando em bem cuidadas ruas e avenidas, os 
monumentos às vítimas do terror atômico estão 



 

em todos os lugares". 
 
Um exemplo de processo nuclear que pode 
ocorrer na Natureza é aquele em que alguns 
núcleos atômicos espontaneamente se 
desintegram, produzindo um outro núcleo mais 
leve e uma partícula chamada partícula-‘. 
Consideremos, então, um modelo representativo 
desse processo, formado por uma certa partícula, 
inicialmente em repouso, que explode, resultando 
em duas outras partículas, 1 e 2, de massas M  = 
234g e M‚ = 4g. 
Supondo que após a explosão, a partícula 1 saia 
com uma velocidade de 1,0 . 10£ m/s, 
a) determine a velocidade com que sai a partícula 
2. 
Supondo que a partícula 2 seja freada até o 
repouso: 
b) calcule o trabalho realizado para freá-la; 
c) calcule a intensidade da força necessária para 
fazer parar a partícula 2 em uma distância de 10m, 
supondo esta força constante. 
 
29. Um skatista, sabendo que sua massa é de 45 
kg, deseja saber a massa de sua irmãzinha menor. 
Sendo ele um bom conhecedor das leis da Física, 
realiza o seguinte experimento: ele fica sobre um 
skate e coloca sua irmãzinha sentada em outro 
skate, distante 40 m de sua posição, conforme 
figura a seguir. 

 
Uma corda muito leve é amarrada no skate da 
irmãzinha e o skatista exerce um puxão na corda, 
trazendo o skate e a irmãzinha em sua direção, de 
forma que ambos se encontram a 10 m da posição 
inicial do skatista. 
Sabendo-se que cada skate possui massa de 1 kg 
e, desprezando o peso da corda e o atrito das 
rodas dos skates com o chão, após alguns 
cálculos o skatista conclui que a massa de sua 
irmãzinha é de 

a) 11,25 kg.  b) 5,1 kg. 
c) 15,0 kg.  d) 14,3 kg. 
 
 
30. Num espetáculo de fogos de artifício, um rojão, 
de massa M³ = 0,5 kg, após seu lançamento, 
descreve no céu a trajetória indicada na figura. No 
ponto mais alto de sua trajetória (ponto P), o rojão 
explode, dividindo-se em dois fragmentos, A e B, 
de massas iguais a M³/2. Logo após a explosão, a 
velocidade horizontal de A, VÛ, é nula, bem como 
sua velocidade vertical. 

 
NOTE E ADOTE: 
A massa do explosivo pode ser considerada 
desprezível. 
 
a) Determine o intervalo de tempo T³, em 
segundos, transcorrido entre o lançamento do 
rojão e a explosão no ponto P. 
b) Determine a velocidade horizontal V½, do 
fragmento B, logo após a explosão, em m/s. 
c) Considerando apenas o que ocorre no momento 
da explosão, determine a energia E³ fornecida 
pelo explosivo aos dois fragmentos A e B, em 
joules. 
 
31. Um corpo de 6,0 kg, deslocando-se com 
velocidade « na direção e sentido de um eixo x e 
livre de forças externas, explode, separando-se 
em dois pedaços, A e B, de massas mÛ e m½, 
respectivamente. Após a explosão, A e B passam 
a se deslocar no plano xOy, afastando-se do ponto 
O com velocidades «Û e «½, respectivamente, 
segundo as direções representadas 
esquematicamente por linhas pontilhadas na 
figura. 



 

 
 
a) Sendo v o módulo de « e sabendo que os 
módulos das componentes vetoriais de «Û e «½ na 
direção de x valem, respectivamente, v/2 e 2v, 
determine as massas mÛ e m½. 
b) Sendo vÛÙ e v½Ù, respectivamente, os módulos 
das componentes de «Û e «½, na direção de y, 
determine a razão vÛÙ/v½Ù. 
 
32. Uma garota e um rapaz, de massas 50 
quilogramas  e 75 quilogramas, respectivamente, 
encontram-se parados em pé sobre patins, um em 
frente do outro, num assoalho plano e horizontal. 
Subitamente, a garota empurra o rapaz, aplicando 
sobre ele uma força horizontal média de 
intensidade 60 N durante 0,50 s. 
a) Qual é o módulo do impulso da força aplicada 
pela garota? 
b) Desprezando quaisquer forças externas, quais 
são as velocidades da garota (vg) e do rapaz (vr) 
depois da interação? 
 
33. Uma pesquisa publicada no ano passado 
identifica um novo recordista de salto em altura 
entre os seres vivos. Trata-se de um inseto, 
conhecido como Cigarrinha-da-espuma, cujo salto 
é de 45 cm de altura. 
a) Qual é a velocidade vertical da cigarrinha no 
início de um salto? 
b) O salto é devido a um impulso rápido de 10−¤s. 
Calcule a aceleração média da cigarrinha, que 
suporta condições extremas, durante o impulso. 
 
34. Núcleos atômicos instáveis, existentes na 
natureza e denominados isótopos radioativos, 
emitem radiação espontaneamente. Tal é o caso 
do Carbono-14 (¢¥C), um emissor de partículas 
beta (’−). Neste processo, o núcleo de ¢¥C deixa 
de existir e se transforma em um núcleo de 
Nitrogênio-14 (¢¥N), com a emissão de um anti-

neutrino ¬ e uma partícula 
 

’− : ¢¥C ë ¢¥N + ’− + ¬ 
 

Os vetores quantidade de movimento das 
partículas, em uma mesma escala, resultantes do 
decaimento beta de um núcleo de ¢¥C, em 
repouso, poderiam ser melhor representados, no 
plano do papel, pela figura 

 
 
35. Alienígenas desejam observar o nosso 
planeta. Para tanto, enviam à Terra uma nave N, 
inicialmente ligada a uma nave auxiliar A, ambas 
de mesma massa. Quando o conjunto de naves se 
encontra muito distante da Terra, sua energia 
cinética e sua energia potencial gravitacional são 
muito pequenas, de forma que a energia mecânica 
total do conjunto pode ser considerada nula. 
Enquanto o conjunto é acelerado pelo campo 
gravitacional da Terra, sua energia cinética 
aumenta e sua energia potencial fica cada vez 
mais negativa, conservando a energia total nula. 
Quando o conjunto N-A atinge, com velocidade V³ 
(a ser determinada), o ponto P de máxima 
aproximação da Terra, a uma distância R³ de seu 
centro, um explosivo é acionado, separando N de 
A. A nave N passa a percorrer, em torno da Terra, 
uma órbita circular de raio R³, com velocidade 
V(N) (a ser determinada). A nave auxiliar A, 
adquire uma velocidade V(A) (a ser determinada). 
Suponha que a Terra esteja isolada no espaço e 
em repouso. 

 



 

NOTE/ADOTE 
1) A força de atração gravitacional F, entre um 
corpo de massa m e o planeta Terra, de massa M, 
é dada por F = GMm/R£ = mg(R). 
2) A energia potencial gravitacional E(P) do 
sistema formado pelo corpo e pelo planeta Terra, 
com referencial de potencial zero no infinito, é 
dada por: E(P) = - GMm/R. 
G: constante universal da gravitação. 
R: distância do corpo ao centro da Terra. 
g(R): aceleração da gravidade à distância R do 
centro da Terra. 
 
Determine, em função de M, G e R³, 
 
a) a velocidade V³ com que o conjunto atinge o 
ponto P. 
b) a velocidade V(N), de N, em sua órbita circular. 
c) a velocidade V(A), de A, logo após se separar 
de N. 
 
36. Em países com poucos recursos hídricos ou 
combustíveis fósseis, a construção de usinas 
nucleares pode ser uma alternativa para produção 
de energia. A energia nuclear é obtida pela fissão 
de núcleos como o de urânio e, dessa fissão, além 
de calor, são produzidos nêutrons, que por sua 
vez serão responsáveis pela fissão de outros 
núcleos de urânio. Dessa reação em cadeia é 
extraída a energia nuclear. No entanto, para uma 
fissão controlada, é necessário diminuir a energia 
dos nêutrons que tiverem energias cinéticas altas. 
Para isso, elementos moderadores são 
introduzidos para que os nêutrons, em interações 
com esses núcleos, tenham sua energia 
diminuída. A escolha do material moderador 
depende de quanta energia os nêutrons devem 
perder. Considere uma colisão elástica frontal 
entre um nêutron e um átomo moderador, que 
possua massa quatro vezes maior que a do 
nêutron e esteja inicialmente em repouso. Calcule 
a razão entre as energias cinéticas final e inicial do 
nêutron. 
 
37. (Unesp 2007) Um bloco A, deslocando-se com 
velocidade v³ em movimento retilíneo uniforme, 
colide frontalmente com um bloco B, inicialmente 
em repouso. Imediatamente após a colisão, ambos 
passam a se locomover unidos, na mesma direção 
em que se locomovia o bloco A antes da colisão. 
Baseado nestas informações e considerando que 

os blocos possuem massas iguais, é correto 
afirmar que 
a) a velocidade dos blocos após a colisão é v³/2 e 
houve conservação de quantidade de movimento 
e de energia. 
b) a velocidade dos blocos após a colisão é v³ e 
houve conservação de quantidade de movimento 
e de energia. 
c) a velocidade dos blocos após a colisão é v³ e 
houve apenas conservação de energia. 
d) a velocidade dos blocos após a colisão é v³/2 e 
houve apenas conservação de quantidade de 
movimento. 
e) a velocidade dos blocos após a colisão é v³/2 e 
houve apenas conservação de energia. 
 
38. A figura mostra a situação anterior a um 
choque elástico de três bolas idênticas. A bola 1 
tem velocidade « ; as bolas 2 e 3 estão em 
repouso. Depois do choque, as bolas passam a ter 
velocidades « , «‚ e «ƒ (fig. 1). 
A alternativa que representa uma situação 
possível para o movimento dessas bolas depois do 
choque é: 

 
39. Um bloco de massa m, abandonado de uma 
altura h, desliza sem atrito até chocar-se 
elasticamente com outro bloco de massa 2m em 
repouso, conforme figura a seguir. 

 



 

Após esta colisão, o segundo bloco percorre o 
trecho BC, onde há atrito, alcançando uma altura 
2h/9. Com base no exposto, calcule: 
a) A velocidade dos blocos imediatamente após o 
choque. 
b) A energia dissipada pelo atrito. 
 
40. Não é possível observar a estrutura da matéria 
e as propriedades fundamentais de seus 
constituintes de maneira simples, como sugere a 
tirinha da figura 1. Para estudar essas 
características, são utilizados potentes 
equipamentos que aceleram partículas 
subatômicas e provocam sua colisão (veja a figura 
2). 
Considere o experimento representado na figura 3. 

 
 
Na etapa de testes do experimento, a partícula x 
desloca-se, com velocidade constante V³=3,0 × 
10¨ m/s, frontalmente ao encontro da partícula y, 
que está em repouso, de modo que ambas só 
interajam durante a colisão. 
Após a colisão, as partículas passam a deslocar-
se no mesmo sentido, e a velocidade da partícula 
x é igual a 1/3 da sua velocidade inicial V³ e 1/4 da 
velocidade adquirida pela partícula y. Nessas 
condições, determine a razão mx/my entre suas 
massas. 
 
41. Podemos afirmar, com relação a uma colisão 
elástica, que: 
a) temos uma colisão onde há conservação de 
energia, mas não há conservação de momento 
linear. 
b) temos uma colisão onde não há conservação 
de energia, mas há conservação de momento 
linear. 
c) temos uma colisão onde há conservação de 
energia. 
d) temos uma colisão onde não há conservação 

de energia e de momento linear. 
e) nenhuma das afirmativas acima é verdadeira. 
 
42. Perto de uma esquina, um pipoqueiro, P, e um 
"dogueiro", D, empurram distraidamente seus 
carrinhos, com a mesma velocidade (em módulo), 
sendo que o carrinho do "dogueiro" tem o triplo da 
massa do carrinho do pipoqueiro. Na esquina, eles 
colidem (em O) e os carrinhos se engancham, em 
um choque totalmente inelástico. 

 
Uma trajetória possível dos dois carrinhos, após a 
colisão, é compatível com a indicada por 
a) A b) B c) C d) D e) E 
 
43. Um corpo é lançado do chão com velocidade v 
e ângulo de inclinação de 60° com a horizontal. 
Quando atinge a altura máxima, colide 
inelasticamente com outro corpo de mesma massa 
e velocidade v, que estava em queda livre. 
Considerando desprezíveis as forças externas 
durante a colisão, o módulo da velocidade 
imediatamente após o choque é 
a) (Ë5/4) v b) (Ë3/8) v c) (3/4) v 
d) (Ë4/3) v e) (3/8) v 
 
44. Considere um choque elástico unidimensional 
entre um corpo A, em movimento, que está se 
aproximando de um corpo B, inicialmente em 
repouso, ambos esféricos. Assinale a(s) 
alternativa(s) correta(s). 
(01) Se a massa dos corpos A e B for igual, a 
velocidade dos corpos, após o choque, será igual. 
(02) Se a massa do corpo B for metade da massa 
do corpo A, a velocidade dos corpos A e B, após o 
choque, será igual, mas terá a metade do valor da 
velocidade do corpo A antes do choque. 
(04) Se a massa dos corpos A e B for igual, após o 
choque, a velocidade do corpo B será igual à do 
corpo A antes do choque e a velocidade do corpo 
A será nula. 
(08) Se a massa dos corpos A e B for igual, a 



 

quantidade de movimento de cada corpo, após o 
choque, será igual à metade do valor da 
quantidade de movimento do corpo A antes do 
choque. 
(16) Se a massa do corpo B for o dobro da massa 
do corpo A, após o choque, a velocidade do corpo 
A terá sentido oposto ao da sua velocidade antes 
do choque. 
 
 45. A história da maioria dos municípios gaúchos 
coincide com a chegada dos primeiros 
portugueses, alemães, italianos e de outros povos. 
No entanto, através dos vestígios materiais 
encontrados nas pesquisas arqueológicas, 
sabemos que outros povos, anteriores aos citados, 
protagonizaram a nossa história. 
 Diante da relevância do contexto e da 
vontade de valorizar o nosso povo nativo, "o 
índio", foi selecionada a área temática CULTURA 
e as questões foram construídas com base na 
obra "Os Primeiros Habitantes do Rio Grande do 
Sul" (Custódio, L. A. B., organizador. Santa Cruz 
do Sul: EDUNISC; IPHAN, 2004). 
 
"Os habitantes dos campos cobertos por 
gramíneas construíam abrigos, utilizavam rochas e 
cavernas, trabalhavam a pedra e caçavam através 
de flechas." 
 
Uma flecha de massa 100g, a uma velocidade de 
24m/s encontra uma ave, com massa de 900g, 
livre, em repouso sobre um galho. A ave ferida 
mais a flecha passam a ser um único corpo, com 
velocidade final, em m/s, de 
a) zero.    b) 0,6.  c) 1,2.  
d) 2,4.  e) 6. 
 
46. Uma pistola dispara um projétil contra um saco 
de areia que se encontra em repouso, suspenso a 
uma estrutura que o deixa plenamente livre para 
se mover. O projétil fica alojado na areia. Logo 
após o impacto, o sistema formado pelo saco de 
areia e o projétil move-se na mesma direção do 
disparo com velocidade de módulo igual a 0,25 
m/s. Sabe-se que a relação entre as massas do 
projétil e do saco de areia é de 1/999. 
Qual é o módulo da velocidade com que o projétil 
atingiu o alvo? 
a) 25 m/s. b) 100 m/s. c) 250 m/s. 
d) 999 m/s. e) 1000 m/s. 
 

47. Duas esferas, A e B, deslocam-se sobre uma 
mesa conforme mostra a figura 1. 
Quando as esferas A e B atingem velocidades de 
8 m/s e 1 m/s, respectivamente, ocorre uma 
colisão perfeitamente inelástica entre ambas. 
O gráfico na figura 2 relaciona o momento linear 
Q, em kg × m/s, e a velocidade , em m/s, de cada 
esfera antes da colisão. 

 
Após a colisão, as esferas adquirem a velocidade, 
em m/s, equivalente a: 
a) 8,8 b) 6,2 c) 3,0 d) 2,1 
 
48. Uma partícula A, com massa m = 0,2 kg, colide 
frontalmente com uma partícula B, com massa 
maior que a de A, e que inicialmente se encontra 
em repouso. A colisão é totalmente elástica e a 
energia cinética final da partícula A cai para 64% 
de seu valor inicial. Se a velocidade inicial da 
partícula A for v³ = 20,0 m/s, calcule 
a) a velocidade final da partícula A. 
b) a quantidade de movimento da partícula B após 
a colisão. 
 
49. Um corpo A de massa m, movendo-se com 
velocidade constante, colide frontalmente com um 
corpo B, de massa M, inicialmente em repouso. 
Após a colisão, unidimensional e inelástica, o 
corpo A permanece em repouso e B adquire uma 
velocidade desconhecida. Pode-se afirmar que a 
razão entre a energia cinética final de B e a inicial 
de A é: 
a) M£/m£ b) 2m/M c) m/2M 
d) M/m  e) m/M 
 
 
 
50. (Fuvest 2005)  



 

 
Em uma canaleta circular, plana e horizontal, 
podem deslizar duas pequenas bolas A e B, com 
massas MÛ = 3 M½, que são lançadas uma contra 
a outra, com igual velocidade V³, a partir das 
posições indicadas. Após o primeiro choque entre 
elas (em 1), que não é elástico, as duas passam a 
movimentar-se no sentido horário, sendo que a 
bola B mantém o módulo de sua velocidade V³. 
Pode-se concluir que o próximo choque entre elas 
ocorrerá nas vizinhanças da posição 
a) 3 b) 5 c) 6 d) 7 e) 8 
 
51. O chamado "pára-choque alicate" foi projetado 
e desenvolvido na Unicamp com o objetivo de 
minimizar alguns problemas com acidentes. No 
caso de uma colisão de um carro contra a traseira 
de um caminhão, a malha de aço de um pára-
choque alicate instalado no caminhão prende o 
carro e o ergue do chão pela plataforma, evitando, 
assim, o chamado "efeito guilhotina". Imagine a 
seguinte situação: um caminhão de 6000kg está a 
54 km/h e o automóvel que o segue, de massa 
igual a 2000kg, está a 72 km/h. O automóvel 
colide contra a malha, subindo na rampa. Após o 
impacto, os veículos permanecem engatados um 
ao outro. 

 
a) Qual a velocidade dos veículos imediatamente 
após o impacto? 
b) Qual a fração da energia cinética inicial do 

automóvel que foi transformada em energia 
gravitacional, sabendo-se que o centro de massa 
do mesmo subiu 50 cm? 
 
52. Dois discos, A e B, de mesma massa M, 
deslocam-se com velocidades VÛ = V³ e V½ = 2V³, 
como na figura, vindo a chocar-se um contra o 
outro. Após o choque, que não é elástico, o disco 
B permanece parado. Sendo E  a energia cinética 
total inicial (E  = 5 x (1/2 MV³£)), a energia cinética 
total E‚, após o choque, é 

 
a) E‚ = E   b) E‚ = 0,8 E  
c) E‚ = 0,4 E   d) E‚ = 0,2 E  
e) E‚ = 0 
 
53. O pêndulo balístico é um sistema utilizado para 
medir a velocidade de um projétil que se move 
rapidamente. O projétil de massa m  é disparado 
em direção a um bloco de madeira de massa m‚, 
inicialmente em repouso, suspenso por dois fios, 
como ilustrado na figura. Após o impacto, o projétil 
se acopla ao bloco e ambos sobem a uma altura 
h. 

 
a) Considerando que haja conservação da energia 
mecânica, determine o módulo da velocidade do 
conjunto bloco-projétil após o impacto. 
b) A partir do princípio da conservação da 
quantidade de movimento, determine a velocidade 
inicial do projétil. 
 



 

54. Um caminhão a 90 km/h colide com a traseira 
de um automóvel que viaja com movimento de 
mesmo sentido e velocidade 54 km/h. A massa do 
caminhão é o triplo da massa do automóvel. 
Imediatamente após a colisão, os dois veículos 
caminham juntos, com velocidade de: 
a) 66 km/h b) 68 km/h c) 72 km/h 
d) 78 km/h e) 81 km/h 
 
55. Um corpo A, de massa m e velocidade v³, 
colide elasticamente com um corpo B em repouso 
e de massa desconhecida. Após a colisão, a 
velocidade do corpo A é v³/2, na mesma direção e 
sentido que a do corpo B. A massa do corpo B é 
a) m/3.  b) m/2.  c) 2m. 
d) 3m.  e) 6m. 
 
56. Uma partícula A, com quantidade de 
movimento de módulo qÛ = 10 kg.m/s, move-se ao 
longo do eixo x em direção a uma partícula B em 
repouso. Após colisão perfeitamente elástica, a 
partícula A toma a direção dada pelo vetor 
quantidade de movimento pÛ apresentado na 
figura. 

 
Reproduza o reticulado em seu caderno de 
respostas, incluindo o vetor pÛ. 
 
a) Desenhe nesse reticulado o vetor quantidade 
de movimento qÛ da partícula A, antes da colisão, 
identificando-o. 
b) Desenhe, no mesmo reticulado, o vetor 
quantidade de movimento p½ da partícula B, 
depois da colisão, identificando-o. 
 

57. Duas massas A e B locomovem-se no mesmo 
sentido ao longo do eixo x, com velocidades 
vÛ=2,0 m/s e v½=6,0 m/s, respectivamente. Em 
dado momento, a massa B alcança A, colidindo 
elasticamente com ela. Imediatamente após a 
colisão, a massa B fica em repouso e a massa A é 
impulsionada com velocidade uÛ=4,0m/s na 
direção x. 
 
a) Calcule a razão R=EÛ/E½ entre as energias 
cinéticas das massas A e B antes da colisão. 
b) Calcule o valor da força média que agiu sobre a 
massa A, sabendo-se que seu valor é mÛ=2,0kg e 
que as massas estiveram em contato durante 8,0 
× 10−¥s. 
 
 



 

GABARITOGABARITOGABARITOGABARITO    
 
1. [A] 
 
2. 01 + 08 = 09 
 
3. [C] 
 
4. V(depois da colisão) = 2,0 m/s 
 
5. 4,0 m/s. 
 
6. [D] 
 
7. [C] 
 
8. a) T = 8.10−¤s ==> f = 1/T = 125 Hz 
b) t = 0 ==> q = 12 = 3.v ==> v = 4 m/s 
t = 6.10−¤s ==> q = 0 ==> v = 0 
ÐEÝ = 0 - 3.4£/2 = - 48/2 = - 24 J 
 
9. [C] 
 
10. a) 15 kgm/s. 
 
b) 2,5 m 
 
11. a) 20,6 kg 
 
b) Aproximadamente 6,7 . 10−¦ m/s£. 
 
c) 3,42 . 10−£ kg.m/s 
 
12. [E] 
 
13. [E] 
 
14. [D] 
 
15. [A] 
 
16. [D] 
Em módulo: 
 
FÐt = m.Ðv 
F.0,01 = 0,120.6 
F = 0,720/0,01 = 72 N 
 
17. [D] 
 

18. [E] 
 
19. [E] 
 
20. a) 20 m 
b) 3,0 N.s 
 
21. 02 + 08 = 10 
 
22. [D] 
O sistema deverá conservar a quantidade de 
movimento horizontal inicial. Desta forma como a 
velocidade foi reduzida à metade, a massa do 
sistema deverá dobrar, passando de 30 g para 60 
g. A diferença de 30 g corresponde a bolinha de 
isopor. 
 
23. vÛ = 16 m/s. 
 
24. |vÛ/v½| = |m½/mÛ| = 4 
 
25. a) Pela 3.a lei de Newton, ou princípio 
fundamental da ação e reação o barco irá para 
trás. 
 
b) 2,0m/s 
 
26. a) x = D/3 
b) 0,93D/V 
 
27. [E] 
 
28. a) V‚ = 5,85 × 10¤ m/s. 
 
b) A variação da energia cinética da partícula nos 
dá o trabalho necessário para pará-la: 
 
W = ÐEÝ = -M‚V‚£/2 
-[4,0×10¤×(5,85×10¤)£]/2 
-6,8445×10¥ J 
 
c) É necessária uma força de módulo F = |W|/d = 
6,8445×10¤N. 
 
29. [D] 
 
30. a) 3,0 s 
 
b) 40m/s 
 
c) 100J 



 

 
31. a) 4,0 kg e 2,0 kg 
b) 1/2 
 
32. a) 30 N.s 
b) 0,6 m/s e 0,4 m/s 
 
33. a) 3 m/s 
b) 3000 m/s£ 
 
34. [D] 
 
35. a) De acordo com o enunciado, quando o 
conjunto (N - A) está muito longe da Terra, tanto a 
”c quanto a ”p são nulas; portanto: 
 
”m¶ = 0 
 
Sendo o sistema (N - A) conservativo, 
”mp = ”m¶ 
”cp + ”pp = 0 
1/2v³£ - GM/R³ = 0 
 
v³ = Ë(2GM/R³) 
 
b) Para um corpo em órbita circular: 
 
Rc = P ë mv(N)£/R³ = mGM/R³£ = Ë(GM/R³) 
 
c) Sendo a explosão um sistema isolado e os 
corpos do sistema de mesma massa: 
 
Q(sist) = Q'(sist) 
Q(sis) = Q'(N) + Q'(A) 
2Mv³ = Mv(N) + Mv(A) 
2 . Ë(2GM/R³) = [Ë(GM/R³)] + v(A) 
v(A) = [(2Ë2) - 1]Ë(GM/R³) 
 
36. Pela conservação da quantidade de 
movimento n.x + 4n.y = n.v; onde n é a massa do 
nêutron, x e v são suas velocidades depois e 
antes da colisão. 
 
x + 4y = v 
 
Pelo coeficiente de restituição, que é igual a 1 
 
(y - x)/v = 1 ë y - x = v 
 
Resolvendo o sistema x = - 3v/5 
 

Desta forma E cinética final/E cinética inicial = 
[n.x£/2]/[n.v£/2] = (x/v)£ = (- 3/5)£ = 9/25 = 0,36 
 
37. [D] 
38. [C] 
 
39. a) o corpo de massa m inverterá o sentido de 
seu movimento com velocidade de módulo igual a 
Ë(2gh)/3 e o corpo de massa 2m iniciará seu 
movimento com 2.Ë(2gh)/3 
 
 b) ÐE = -(4/9).mgh 
 
40. mx/my = 2 
 
41. [C] 
42. [B] 
43. [A] 
44. 20 ==> As corretas são 16 e 4. 
45. [D] 
46. [C] 
47. [C] 
48. a) -16,0m/s 
b) 7,2kg . m/s 
49. [E] 
50. [B] 
51. a) 58,5 km/h 
b) 2,5 % 
 
52. [D] 
53. a) v  = Ë2 g h  
b) v³ = [(m +m‚)/m ] Ë2 g h 
 
54. [E] 
55. [A] 
56. a) / b) 

 
 
57. a) 1/3 
b) 5,0kN 
 


