01. (VUNESP-FAMECA-SP) – Em um local em que a acelera ção da gravidade é constante e tem módulo g um carro de massa m parte do
repouso do ponto superior de uma rampa retilínea lisa, inclinada de um ângulo 𝛼 com a horizontal. O ponto em questão localiza-se a uma
altura h em relação à base da rampa. O carro está com o motor desacoplado e despreza-se o efeito do ar.

Não considere as dimensões do carro. Ao passar pela base da rampa, o carro terá uma quantidade de movi mento, cujo módulo será dado
por
a) m.g.h.
b) m.g.h.sen. 𝛼
c) m. √2 𝑔. ℎ.
d) m. √2 𝑔. ℎ. 𝑠𝑒𝑛𝛼.
e) m. √2 𝑔. ℎ. 𝑡𝑔𝛼

02. (UFPB) – Em uma partida de tênis, um jogador rebate uma bola com 60 gramas de massa, que chega a sua raquete com velocidade
de módulo igual a 10m/s. O impulso fornecido por esse jogador à bola tem intensidade 1, 8kg.m/s, mesma direção
e sentido contrário ao de incidência da bola.
Nessas circunstâncias, é correto afirmar que o módulo da velocidade da bola, logo após o rebatimento, é de:
a) 10m/s
b) 20m/s
c) 30m/s
d) 40m/s
e) 50m/s
03. (UFRN) – Para demonstrar a aplicação das leis de conservação de energia e da quantidade de movimento, um professor realizou o
experimento ilustrado nas figuras 1 e 2, a seguir.
Inicialmente, ele fez colidir um carrinho de massa igual a 1,0kg, com velocidade de módulo 2,0m/s, com um outro de igual massa, porém
em repouso, conforme ilustrado na figura 1. No segundo carrinho, existia uma cera adesiva de massa desprezível. Após a colisão, os dois
carrinhos se mantiveram unidos, deslocando-se com velocidade de módulo igual a 1,0m/s, conforme ilustrado na figura 2.

Considerando-se que a quantidade de movimento e a energia cinética iniciais do sistema eram, respectivamente, 2,0 kg.m/s e 2,0J, podese afirmar que, após a colisão,
a) nem a quantidade de movimento do sistema nem sua energia cinética foram conservadas.
b) tanto a quantidade de movimento do sistema quanto sua energia cinética foram conservadas.
c) a quantidade de movimento do sistema foi conservada, porém a sua energia cinética não foi conservada.
d) a quantidade de movimento do sistema não foi conservada, porém a sua energia cinética foi conservada.

04. Um garoto chuta uma bola e esta descreve uma trajetória parabólica, como representa a figura, sob a ação exclusiva do campo
gravitacional, considerado uniforme:

Indique a alternativa cuja seta melhor representa a variação da quantidade de movimento da bola entre os pontos A e B:

05. Um menino faz girar uma pedra presa a uma haste rígida e de massa desprezível de maneira que ela descreva um movimento circular
uniforme num plano vertical, num local onde a aceleração da gravidade é constante. Sobre esse movimento, considere as seguintes
grandezas relacionadas com a pedra:
I. Quantidade de movimento.
II. Energia potencial de gravidade.
III. Energia cinética.
IV. Peso
Dentre essas grandezas, as que variam, enquanto a pedra realiza seu movimento, são:
a) apenas I e IV.
b) apenas I e II
c) apenas II e III.
d) apenas III e IV.
e) apenas I e III.
06. Uma formiga F sobe com velocidade escalar constante a “rosca” de um grande parafuso, colocado de pé sobre um solo plano e
horizontal, como indica a figura. Em relação a um referencial no solo, podemos afirmar que:

a) as energias cinética e potencial de gravidade da formiga permanecem constantes.
b) a energia cinética e a quantidade de movimento da formiga permanecem constantes.
c) a energia cinética da formiga permanece constante, mas sua energia potencial de gravidade aumenta.
d) a quantidade de movimento da formiga permanece constante, mas sua energia potencial de gravidade aumenta.
e) a energia mecânica total da formiga permanece constante.
07.Alguns automóveis dispõem de um eficiente sistema de proteção para o motorista, que consiste de uma bolsa inflável de ar.
Essa bolsa é automaticamente inflada, do centro do volante, quando o automóvel sofre uma desaceleração súbita, de modo que a cabeça
e o tórax do motorista, em vez de colidirem com o volante, colidem com ela.
A figura a seguir mostra dois gráficos da variação temporal da intensidade da força que age sobre a cabeça de um boneco que foi colocado
no lugar do motorista. Os dois gráficos foram registrados em duas colisões
de testes de segurança. A única diferença entre essas colisões é que, na colisão I, se usou a bolsa e, na colisão II, ela não foi usada.

Da análise desses gráficos, indique a alternativa que melhor conclui a explicação para o sucesso da bolsa como equipamento de proteção:

a) A bolsa diminui o intervalo de tempo da desaceleração da cabeça do motorista, diminuindo, portanto, a intensidade da força média
que atua sobre a cabeça.
b) A bolsa aumenta o intervalo de tempo da desaceleração da cabeça do motorista, diminuindo, portanto, a intensidade da força média
que atua sobre a cabeça.
c) A bolsa diminui o módulo do impulso total transferido para a cabeça do motorista, diminuindo, portanto, a intensidade da força
máxima que atua sobre a cabeça.
d) A bolsa diminui a variação total do momento linear da cabeça do motorista, diminuindo, portanto, a intensidade da força média que
atua sobre a cabeça.
e) A bolsa aumenta a variação total do momento linear da cabeça do motorista, diminuindo, portanto, a intensidade da força média que
atua sobre a cabeça.
08. Uma menina de 40 kg é transportada na garupa de uma bicicleta de 10 kg, a uma velocidade constante de módulo 2,0 m/s, por seu
irmão de 50 kg. Em dado instante, a menina salta para trás com velocidade de módulo 2,5 m/s em relação ao solo. Após o salto, o irmão
continua na bicicleta, afastando-se da menina. Qual o módulo da velocidade da bicicleta, em relação ao solo, imediatamente após o
salto?
Admita que durante o salto o sistema formado pelos irmãos e pela bicicleta seja isolado de forças externas.
a) 3,0 m/s
b) 3,5 m/s
c) 4,0 m/s
d) 4,5 m/s
e) 5,0 m/s
09. Considere a montagem experimental representada a seguir, em que a esfera 1 tem massa 2M e as demais (2, 3, 4 e 5) têm massa M:

Abandonando-se a esfera 1 na posição indicada, ela desce, chegando ao ponto mais baixo de sua trajetória com velocidade v 0 . Supondo
que todas as possíveis colisões sejam perfeitamente elásticas, podemos afirmar que, após a interação:
a) a esfera 5 sai com velocidade 2 𝑣⃗0 .
b) as esferas 2, 3, 4 e 5 saem com velocidade

⃗⃗0
𝑣
2

c) as esferas 4 e 5 saem com velocidade 𝑣⃗0 .
d) as esferas 2, 3, 4 e 5 saem com velocidade 𝑣⃗0 .
e) todas as esferas permanecem em repouso.

10.(AFA) – Um planeta Alpha descreve uma trajetória elíptica em torno do seu sol como mostra a figura a seguir.

Considere que as áreas A1, A2 e A3 são varridas pelo raio vetor que une o centro do planeta ao centro do sol quando Alpha se move,
respectivamente, das posições de 1 a 2, de 2 a 3 e de 4 a 5. Os trajetos de 1 a 2 e de 2 a 3 são realizados no mesmo intervalo de tempo
∆t e o trajeto de 4 a 5 num intervalo ∆t’ < ∆t.
Nessas condições, é correto afirmar que
a) A3 < A2
b) A2 < A3
c) A1 > A2
d) A1 < A3
11. (UFTM-MG) – Com respeito às leis de Kepler, é correto dizer que
a) as velocidades vetoriais dos planetas em torno do Sol são constantes.
b) a forma elíptica da trajetória de um planeta qualquer depende da trajetória do que o antecede.
c) o período de translação de um planeta e a distância média do planeta ao Sol relacionam-se não linearmente.
d) quanto mais perto do Sol estiver um planeta em relação aos demais, maior será seu período de translação.
e) um planeta possui maior velocidade escalar quando está mais afastado do Sol.

12. (UDESC) – Na figura abaixo, o sul-africano Mark Shuttleworth, que entrou para história como o segundo turista espacial, depois do
empresário norte-americano Dennis Tito, “flutua” a bordo da Estação Espacial Internacional que se encontra em órbita baixa (entre 350
km e 460 km da Terra).
Sobre Mark, é correto afirmar:

a) Tem a mesma aceleração da Estação Espacial Internacional que é a aceleração da gravidade nos pontos da órbita (todo o conjunto está
em queda livre).
b) Está livre da força gravitacional aplicada pela Terra.
c) Tem o poder da levitação.
d) Permanece flutuando devido à inércia.
e) Tem velocidade menor que a da Estação Espacial Internacional.
13.(FUVEST) – Considere um satélite artificial em órbita circular. Duplicando a massa do satélite sem alterar o seu período de revolução,
o raio da órbita será
a) duplicado.
b) quadruplicado.
c) reduzido à metade.
d) reduzido à quarta parte.
e) o mesmo.
14. A distância do planeta Saturno ao Sol é, aproximadamente, 10 vezes maior do que a da Terra. Considerando-se as órbitas circulares,
pode-se concluir que o período de revolução desse planeta é, aproximadamente,
a) 10,3 anos.
b) 103 anos.
c) 32 anos.
d) 3,1 anos.
e) 9,2 anos.
15. (UFPB) – Deseja-se colocar um satélite em órbita circular sobre o equador terrestre de forma que um observador, situado sobre a linha
equatorial, veja o satélite sempre parado sobre sua cabeça. Considerando-se as afirmações abaixo:
I. Não é possível tal situação, pois o satélite cairia sobre a Terra devido à força de gravitação.
II. O período de tal satélite deve ser de 24 horas.
III. O raio da órbita tem de ser muito grande, para que a força gravitacional seja praticamente nula.
IV. O cubo do raio da órbita (medido a partir do centro da Terra) é proporcional ao quadrado do período do satélite. pode-se concluir que
é (são) verdadeira(s) apenas:
a) I

b) III

c) I e III

d) II e IV

e) IV

16. (UFPA) – Um planeta tem massa igual ao triplo da massa da Terra e seu raio é o dobro do raio terrestre. Nesta condição, afirma-se
que sua gravidade, em relação à gravidade da Terra (g), é de
a) 3g

b)g

c) 3g/2

d) 3g/4

e) 3g/8

17. Adotando o Sol como referencial, aponte a alternativa que condiz com a 1a Lei de Kepler da Gravitação (Lei das órbitas):
a) As órbitas planetárias são quaisquer curvas, desde que fechadas.
b) As órbitas planetárias são espiraladas.
c) As órbitas planetárias não podem ser circulares.
d) As órbitas planetárias são elípticas, com o Sol ocupando o centro da elipse.
e) As órbitas planetárias são elípticas, com o Sol ocupando um dos focos da elipse.
18. A 2a Lei de Kepler (Lei das áreas) permite concluir que:
a) as áreas varridas pelo vetor-posição de um planeta em relação ao centro do Sol são diretamente proporcionais aos quadrados
dos respectivos intervalos de tempo gastos;
b) a intensidade da velocidade de um planeta ao longo de sua órbita em torno do Sol é máxima no periélio;

c) a intensidade da velocidade de um planeta ao longo de sua órbita em torno do Sol é máxima no afélio;
d) o intervalo de tempo gasto pelo planeta em sua translação do afélio para o periélio é maior que o intervalo de tempo gasto
por ele na translação do periélio para o afélio;
e) o movimento de translação de um planeta em torno do Sol é uniforme, já que sua velocidade areolar é constante.
19. Um satélite de telecomunicações está em sua órbita ao redor da Terra com período T. Uma viagem do Ônibus Espacial fará a
instalação de novos equipamentos nesse satélite, o que duplicará sua massa em relação ao valor original. Considerando que
permaneça com a mesma órbita, seu novo período T’ será:
a) T’ = 9T.
b) T’ = 3T.
c) T’ = T.
d) T’ = 1/3T.
e) T’ = 1/9T.
20. Um planeta descreve trajetória elíptica em torno de uma estrela que ocupa um dos focos da elipse, conforme indica a figura
abaixo. Os pontos A e C estão situados sobre o eixo maior da elipse e os pontos B e D, sobre o eixo menor.

Se tAB e tBC forem os intervalos de tempo para o planeta percorrer os respectivos arcos de elipse, e se 𝐹⃗A e 𝐹⃗ B forem,
respectivamente, as forças resultantes sobre o planeta nos pontos A e B, pode-se afirmar que:
a) tAB < tBC e que 𝐹⃗A e 𝐹⃗B apontam para o centro da estrela.
b) tAB < tBC e que 𝐹⃗A e 𝐹⃗B apontam para o centro da elipse.
c) tAB = tBC e que 𝐹⃗A e 𝐹⃗B apontam para o centro da estrela.
d) tAB = tBC e que 𝐹⃗A e 𝐹⃗B apontam para o centro da elipse.
e) tAB > tBC e que 𝐹⃗ A e 𝐹⃗B apontam para o centro da estrela.
21.. Duas partículas de massas respectivamente iguais a M e m estão no vácuo, separadas por uma distância d. A respeito das
forças de interação gravitacional entre as partículas, podemos afirmar que:
a) têm intensidade inversamente proporcional a d;
b) têm intensidade diretamente proporcional ao produto M m;
c) não constituem entre si um par ação-reação;
d) podem ser atrativas ou repulsivas;
e) teriam intensidade maior se o meio fosse o ar.
22. Na situação esquematizada na figura, os corpos P1 e P2 estão fixos nas posições indicadas e suas massas valem 8M e 2M,
respectivamente.

Deve-se fixar no segmento que une P1 a P2 um terceiro corpo P3, de massa M, de modo que a força resultante das ações
gravitacionais dos dois primeiros sobre este último seja nula. Em que posição deve-se fixar P3?
a) A.
b) B.
c) C.
d) D.
e) E.
23. Um planeta hipotético tem massa um décimo da terrestre e raio um quarto do da Terra. Se a aceleração da gravidade nas
proximidades da superfície terrestre vale 10 m/s2, a aceleração da gravidade nas proximidades da superfície do planeta hipotético
é de:

a) 20 m/s2;
b) 16 m/s2;
c) 10 m/s2;
d) 6,0 m/s2;
e) 4,0 m/s2.
24. Um astronauta flutua no interior de uma nave em órbita em torno da Terra. Isso ocorre porque naquela altura:
a) não há gravidade.
b) a nave exerce uma blindagem à ação gravitacional da Terra.
c) existe vácuo.
d) o astronauta e a nave têm aceleração igual à da gravidade, isto é, estão numa espécie de “queda livre”.
e) o campo magnético terrestre equilibra a ação gravitacional.
25..(UEPB-MODELO ENEM) – Um estudante de Ensino Médio resolveu montar um experimento para melhor compreender os tipos de
equilíbrio que tinha estudado em sua aula de Física. Utilizando dois garfos, uma rolha, um prego e uma garrafa, construiu a estrutura
representada na figura abaixo:

Sendo PS o ponto de sustentação e CG o centro de gravidade da estrutura, o estudante concluiu que
a) o equilíbrio obtido é denominado de estável, pois o centro de gravidade encontra-se abaixo do ponto de sustentação.
b) o equilíbrio obtido é denominado de estável, porém o centro de gravidade deveria estar acima do ponto de sustentação.
c) o equilíbrio obtido é denominado de instável, pois o centro de gravidade encontra-se abaixo do ponto de sustentação.
d) o equilíbrio obtido é denominado de instável, porém o centro de gravidade deveria estar acima do ponto de sustentação.
e) o equilíbrio obtido é denominado de indiferente, pois independentemente das posições do centro de gravidade e do ponto de sustentação,
o equilíbrio da estrutura é possível.
26. (FGV-MODELO ENEM) – Usado no antigo Egito para retirar água do Rio Nilo, o shaduf pode ser visto como um antepassado do guindaste.
Consistia de uma haste de madeira na qual em uma das extremidades era amarrado um balde, enquanto na outra, uma grande pedra fazia
o papel de contra - peso. A haste horizontal apoiava-se em outra verticalmente dispos ta e o operador, com suas mãos entre o extremo
con tendo o balde e o apoio (ponto P), exercia uma pe que na força adicional para dar ao mecanismo sua mobilidade.
Dados:
Peso do balde e sua corda...... 200 N
Peso da pedra e sua corda .....350 N
Para o esquema apresentado, a força vertical que uma pessoa deve exercer sobre o ponto P, para que o shaduf fique horizontalmente em
equilíbrio, tem sentido
a) para baixo e intensidade de 100 N.
b) para baixo e intensidade de 50 N.
c) para cima e intensidade de 150 N.
d) para cima e intensidade de 100 N.
e) para cima e intensidade de 50 N.
27. (ITA-MODELO ENEM) – Um brinquedo que as mães utilizam para enfeitar quartos de crianças é conhecido como “móbile”. Consi dere
o “móbile” de luas esquemati zado na figura a seguir. As luas estão presas por meio de fios de massas desprezíveis a três barras horizontais,
também de massas desprezíveis. O conjunto todo está em equilíbrio e suspenso num único ponto A. Se a massa da lua 4 é de 10g, então
a massa em quilogramas da lua 1 é:

a) 180

b) 80

c) 0,36

d) 0,18

e) 9

28.A figura abaixo ilustra uma ferramenta utilizada para apertar ou desapertar determinadas peças metálicas.

Para apertar uma peça, aplicando-se a menor intensidade de força possível, essa ferramenta deve ser segurada de acordo com o
esquema indicado em:

a)

b)

c)

d)
29.Um homem de massa igual a 80 kg está em repouso e em equilíbrio sobre uma prancha rígida de 2,0 m de comprimento,
cuja massa é muito menor que a do homem.
A prancha está posicionada horizontalmente sobre dois apoios, A e B, em suas extremidades, e o homem está a 0,2m da
extremidade apoiada em A.
A intensidade da força, em newtons, que a prancha exerce sobre o apoio A equivale a:
a) 200
b) 360
c) 400
d) 720
30.

A velocidade do ar acima das asas de um avião é maior do que a velocidade do ar abaixo delas. Por isso, a pressão sobre a superfície
inferior das asas é maior do que a pressão sobre a superfície superior. Considerando-se que a diferença de pressão seja ∆P e que a área
efetiva das asas seja A, calcule o módulo do empuxo dinâmico (força ascensional). A resposta correta é
a) A∆P

b) ∆P/A

c) A/∆P

d) gA∆P

e) g∆P/A

31. (UFPB) – Deseja-se utilizar uma ventosa, objeto similar a um desentupidor de uso doméstico, para pendurar um jarro com plantas
ornamentais em uma sala, situada em uma casa ao nível do mar, cujo teto é bastante liso e resistente. Para realizar essa tarefa, considere
as seguintes informações:
• patm = 1,0 . 105 Pa e g = 10 m/s2
• a massa do jarro com a planta é de, aproximadamente, 10kg;
• a ventosa tem massa desprezível e é esvaziada completamente (caso ideal)
Nesse contexto, para que a ventosa possa segurar esse jarro, a
área mínima necessária dessa ventosa é de
a) 1,0 cm2
b) 5,0 cm2
c) 10,0 cm2
d) 15,0 cm2
e) 20,0 cm2

32. (UFTM-MG) – Todo tanque de lavar roupas possui uma tampa que permite a drenagem da água no momento desejado. Quando o
tanque está vazio, a tampa, de peso desprezível, apenas se apoia nas paredes do ralo, sem exercer compressões laterais

A força vertical para cima a ser aplicada sobre a tampa, a partir da qual é possível retirá-la do ralo que ela veda, quando o tanque está
completamente cheio com apenas água, é, em N,
a) 10

b) 15

c) 20

d) 30

e) 40

Considere: • módulo da aceleração da gravidade, g = 10 m/s2
• densidade da água = 1,0 . 103 kg/m3
• pressão dentro da tubulação do esgoto igual à pressão atmosférica local
• área do disco que compõe a tampa = 20 cm2

33. (VUNESP) – O gráfico a seguir ilustra os valores da pressão p medidos por um mergulhador no interior de certo líquido, em função da
profundidade h.

Considerando-se a aceleração da gravidade com módulo igual
a 10m/s2, a massa específica desse líquido vale, em kg/m3,
a) 5,0.102.
b) 2,5.103.
c) 4,0.103.
d) 5,0.103.
e) 1,0.104.

34. (UFRGS-RS) – Na figura abaixo, estão representados, em corte lateral, três recipientes de base circular que foram preenchidos com o
mesmo líquido até uma altura h. As superfícies do líquido em cada recipiente estão submetidas à pressão atmosférica p a.

Na figura, p1, p2 e p3 indicam os valores da pressão no fundo dos recipientes. Nessa situação, pode-se afirmar que
a) p1 > p2 > p3.
b)p1 = p2 > p3.
c)p1 = p2 = p3.
d) p1 = p2 < p3.
e) p1 < p2 < p3.
35. (AFA) – A figura mostra como três líquidos imiscíveis, de densidades diferentes, se dispõem em um tubo em U, em equilíbrio
hidrostático.

Sendo dadas as densidades do líquido 1 igual a 0,5g/cm3 e a do líquido 3 igual a 2,5g/cm3, a densidade do lí qui do 2, em g/cm3, será igual
a:
a) 5,0

b) 6,5

c) 7,0

d) 8,0

36. (VUNESP-FMJ) – No sistema de vasos comunicantes da figura, a área da secção transversal do ramo B é cinco vezes maior que a do
ramo A e ambos são fechados por dois êmbolos de massas desprezíveis. Um fluido incompressível está confinado na região limitada pelos
êmbolos. Inicialmente, coloca-se sobre o êmbolo do ramo A uma caixa de massa 2 kg e, para mantê-la em equilíbrio, é necessário colocar
sobre o êmbolo do ramo B uma caixa de massa m, desconhecida (Figura 1). Em seguida, inverte-se a posição das caixas e, nessa nova
situação, para continuar mantendo o equilíbrio, é necessário colocar outra caixa de massa M sobre a de massa 2 kg (Figura 2).

A massa M, em kg, vale

a) 4

b) 6

c) 12

d) 24

e) 48

37. (UERJ) – Duas boias de isopor, B1 e B2, esféricas e homogêneas, flutuam em uma piscina. Seus volumes submersos correspondem,
respectivamente, a V1 e V2, e seus raios obedecem à relação R1 = 2R2.
A razão

𝑣1
𝑣2

a) 2

entre os volumes submersos é dada por:
b) 3

c) 4

d) 8

38. (UFABC-SP)
Aberta a temporada para avistar baleias na Praia do Forte, no litoral da Bahia
Balança horrores. Há momentos em que a gente pensa ter sido enganado: ‘Será que o antienjôo era placebo?’ Olha-se para lá, olha-se
para cá. De repente, uma fumacinha de água no meio da imensidão é a salvação da lavoura. Todos correm para aquela direção. Dá uma
sensação de que o barco vai virar. Que nada. Quando menos se espera elas aparecem.
Enormes, geralmente em dupla ou acompanhadas de um filhote. Sair para um ‘whale-whatching’ – em bom baianês, baleiada – é uma
baita aventura. Não pense que a massa – elas chegam a atingir 40 toneladas, distribuídas em até 16 metros – seja um empecilho para
essas danadas se exibirem.
(Revista da Folha, Ed. n.º 828, de 03.08.2008. Adaptado)
Considere que uma baleia, durante sua “exibição”, permaneça em repouso por alguns segundos, com 1/5 do volume de seu corpo fora da
água.

Admitindo-se que a densidade da água do mar seja 1,00g/cm3, a densidade da baleia, nessa situação, vale, em g/cm 3,
a) 0,10.

b) 0,20.

c) 0,50.

d) 0,80.

e) 1,20.

39. Com uma faca bem afiada, um açougueiro consegue tirar bifes de uma peça de carne com relativa facilidade. Com essa mesma
faca “cega” e com o mesmo esforço, entretanto, a tarefa fica mais difícil.
A melhor explicação para o fato é que:
a) a faca afiada exerce sobre a carne uma pressão menor que a exercida pela faca “cega”;
b) a faca afiada exerce sobre a carne uma pressão maior que a exercida pela faca “cega”;
c) o coeficiente de atrito cinético entre a faca afiada e a carne é menor que o coeficiente de atrito cinético entre a faca “cega” e a
carne;
d) a área de contato entre a faca afiada e a carne é maior que a área de contato entre a faca “cega” e a carne;
e) Nenhuma das anteriores explica satisfatoriamente o fato.
40. O diagrama abaixo mostra o princípio do sistema hidráulico do freio de um automóvel. Quando uma força de 50 N é exercida
no pedal, a força aplicada pelo êmbolo de área igual a 80 mm2 é de:

a) 100 N.

b) 250 N.

c) 350 N.

d) 400 N. e) 500 N.
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