
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.coiteisoladas.com 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ON LINE 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
1. A engrenagem da figura a seguir é parte do motor de um automóvel. Os discos 1 e 2, de diâmetros 40 cm e 60 cm, 
respectivamente, são conectados por uma correia inextensível e giram em movimento circular uniforme. Se a correia 

não desliza sobre os discos, a razão 1 2/ω ω  entre as velocidades angulares dos discos vale 

 

  
a) 1/3    
b) 2/3    
c) 1    
d) 3/2    
e) 3    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Adote os conceitos da Mecânica Newtoniana e as seguintes convenções: 
 

• O valor da aceleração da gravidade: 2g 10 m/s= ; 

• A resistência do ar pode ser desconsiderada.  
 

2. Em uma bicicleta, a transmissão do movimento das pedaladas se faz através de uma corrente, acoplando um disco 
dentado dianteiro (coroa) a um disco dentado traseiro (catraca), sem que haja deslizamento entre a corrente e os 
discos. A catraca, por sua vez, é acoplada à roda traseira de modo que as velocidades angulares da catraca e da roda 
sejam as mesmas (ver a seguir figura representativa de uma bicicleta). 
 

 
 
Em uma corrida de bicicleta, o ciclista desloca-se com velocidade escalar constante, mantendo um ritmo estável de 
pedaladas, capaz de imprimir no disco dianteiro uma velocidade angular de 4 rad/s, para uma configuração em que o 
raio da coroa é 4R, o raio da catraca é R e o raio da roda é 0,5 m. Com base no exposto, conclui-se que a velocidade 
escalar do ciclista é:  
 



 

 

a) 2 m/s    
b) 4 m/s    
c) 8 m/s    
d) 12 m/s    
e) 16 m/s    
 
3. Levando-se em conta unicamente o movimento de rotação da Terra em torno de seu eixo imaginário, qual é 
aproximadamente a velocidade tangencial de um ponto na superfície da Terra, localizado sobre o equador terrestre? 
 
(Considere π=3,14; raio da Terra RT = 6.000 km.)  

a) 440 km/h.    
b) 800 km/h.    
c) 880 km/h.    
d) 1.600 km/h.    
e) 3.200 km/h 

4.   O acoplamento de engrenagens por correia C, como o que é encontrado nas bicicletas, pode ser esquematicamente 

representado por: 

 

Considerando-se que a correia em movimento não deslize em relação às rodas A e B, enquanto elas giram, é correto 

afirmar que  

a) a velocidade angular das duas rodas é a mesma.    
b) o módulo da aceleração centrípeta dos pontos periféricos de ambas as rodas tem o mesmo valor.    
c) a frequência do movimento de cada polia é inversamente proporcional ao seu raio.    
d) as duas rodas executam o mesmo número de voltas no mesmo intervalo de tempo.    
e) o módulo da velocidade dos pontos periféricos das rodas é diferente do módulo da velocidade da correia.    
   

5. Admita que em um trator semelhante ao da foto a relação entre o raio dos pneus de trás ( )Tr e o raio dos pneus da 

frente ( )Fr é T Fr 1,5 r .=   

 

 
 



 

 

 

Chamando de Tv  e Fv  os módulos das velocidades de pontos desses pneus em contato com o solo e de Tf e Ff  as 

suas respectivas frequências de rotação, pode-se afirmar que, quando esse trator se movimenta, sem derrapar, são 

válidas as relações:  

a) T F T Fv v  e  f f .= =     

b) T F T Fv v  e  1,5 f f .=  =     

c) T F T Fv v  e  f 1,5  f .= =      

d) T F T Fv 1,5  v  e  f  f .=  =     

e) T F T F1,5 v v  e  f f . = =     

 

6. O sangue é um exemplo de fluido real, responsável pelo transporte das substâncias necessárias à vida em grande parte dos 
seres vivos. Uma propriedade hidrodinâmica importante é a pressão exercida pelo sangue sobre os vasos sanguíneos. Essa 
grandeza varia grandemente ao longo do circuito vascular, tal que, em seres humanos saudáveis, ela tem um valor máximo de 

120 mmHg  quando sai do coração e cai a 4 mmHg  ao retomar a esse órgão. A que pode ser atribuída a queda de pressão 

ocorrida ao longo do circuito vascular?   
a) Ao atrito entre o sangue e as paredes dos vasos.     
b) À redução da vazão sanguínea ao longo do circuito.     
c) À redução da área da seção reta dos vasos.     
d) À transição do regime de escoamento laminar para turbulento.    
e) Ao aumento da densidade do sangue. 

 
7.Uma caixa, inicialmente em repouso, sobre uma superfície horizontal e plana, é puxada por um operário que aplica uma força 
variando linearmente com o tempo. Sabendo-se que há atrito entre a caixa e a superfície, e que a rugosidade entre as áreas em 
contato é sempre a mesma, a força de atrito, no decorrer do tempo, está corretamente representada pelo gráfico  

 
 

 
8. A respeito do comportamento de um bloco apoiado sobre um plano inclinado, analise as afirmativas a seguir e assinale a 
incorreta.   
 
a) À medida que a inclinação do plano com a horizontal cresce, a componente da força peso paralela ao plano também cresce.     



 

 

 
b) Quando a inclinação do plano com a horizontal for de 30°, a componente da força peso paralela ao plano terá um valor igual 

ao valor da metade do peso do bloco.     
c) Para que a componente da força peso paralela ao plano tenha o mesmo valor que a componente perpendicular ao plano, é 

preciso que a inclinação do plano seja de 45°.     
d) Para um ângulo de 60° de inclinação, a componente da força peso paralela ao plano será de 3  do peso do bloco.     
e) O peso do bloco será sempre o mesmo, independentemente do ângulo de inclinação do plano.     
   
9.   Um bloco de madeira encontra-se em equilíbrio sobre um plano inclinado de 45º em relação ao solo. A intensidade da força 
que o bloco exerce perpendicularmente ao plano inclinado é igual a 2,0 N. Entre o bloco e o plano inclinado, a intensidade da 
força de atrito, em newtons, é igual a:  
a) 0,7    
b) 1,0    
c) 1,4    
d) 2,0    
   
10. Uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma 
rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. 
Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto?  
a) Perpendicular ao plano e no mesmo sentido do movimento.    
b) Paralelo ao plano e no sentido contrário ao movimento.    
c) Paralelo ao plano e no mesmo sentido do movimento.    
d) Horizontal e no mesmo sentido do movimento.    
e) Vertical e sentido para cima.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Um estudante movimenta um bloco homogêneo de massa M, sobre uma superfície horizontal, com forças de mesmo módulo F, 
conforme representa a figura abaixo.  
 

 
Em X, o estudante empurra o bloco; em Y, o estudante puxa o bloco; em Z, o estudante empurra o bloco com força paralela ao 
solo.  

 
11.   A força normal exercida pela superfície é, em módulo, igual ao peso do bloco  
a) apenas na situação X.    
b) apenas na situação Y.    
c) apenas na situação Z.    
d) apenas nas situações X e Y.    
e) em X, Y e Z.    
 
 



 

 

 
12.   Em um dia de calmaria, um barco reboca um paraquedista preso a um paraglider. O barco e o paraquedista deslocam-se com 
velocidade vetorial e alturas constantes. 
 

 
Nessas condições,  
a) o peso do paraquedista é a força resultante sobre ele.    
b) a resultante das forças sobre o paraquedista é nula.    
c) a força resultante exercida no barco é maior que a resultante no paraquedista.    
d) a força peso do paraquedista depende da força exercida pelo barco sobre ele.    
e) o módulo da tensão na corda que une o paraquedista ao paraglider será menor que o peso do paraquedista.    
 
13.   A força de resistência do ar sobre um corpo, independentemente de sua massa, é proporcional ao quadrado de sua 
velocidade, conforme indica a expressão matemática a seguir: Far = 0,4 V2. Nesse caso, V é a velocidade do corpo em m/s e Far a 
força de resistência do ar em N. A máxima velocidade de um corpo, ao ser tracionado para frente com uma força constante de 10 
N, será a seguinte:  
a) 2,0 m/s.    
b) 2,5 m/s.    
c) 5,0 m/s.    
d) 7,5 m/s.    
e) 10,0 m/s.    
   
14.   Três livros idênticos, de peso 8 N cada, encontram-se em repouso sobre uma superfície horizontal (ver figura). Qual é o 
módulo da força que o livro 2 exerce no livro 1? 
 

  
a) zero    
b) 4 N    
c) 8 N    
d) 16 N    
e) 24 N    
   
 



 

 

 

15.   Um livro de física, de peso 10 N,  está em repouso e apoiado sobre uma superfície horizontal e rugosa. Considerando que o 

coeficiente de atrito estático entre o livro e a superfície é de 0,1 e o coeficiente de atrito dinâmico é de 0,05, qual deve ser a força 
mínima necessária para provocar um deslocamento horizontal no livro?  
a) 10 N    
b) 1 N    
c) 100 N    
d) 0,1 N    
e) 0,5 N    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Considere as leis de Newton e as informações a seguir. 
Uma pessoa empurra uma caixa sobre o piso de uma sala. As forças aplicadas sobre a caixa na direção do movimento são: 

− pF : força paralela ao solo exercida pela pessoa; 

− aF : força de atrito exercida pelo piso. 

A caixa se desloca na mesma direção e sentido de pF . 

A força que a caixa exerce sobre a pessoa é CF .  

16.   Se o deslocamento da caixa ocorre com velocidade constante, as magnitudes das forças citadas apresentam a seguinte 
relação:  
a) p C aF F F= =     

b) p C aF F F =     

c) p C aF F F=      

d) p C aF F F=      

   
17.   Belém tem sofrido com a carga de tráfego em suas vias de trânsito. Os motoristas de ônibus fazem frequentemente 
verdadeiros malabarismos, que impõem desconforto aos usuários devido às forças inerciais. Se fixarmos um pêndulo no teto do 
ônibus, podemos observar a presença de tais forças. Sem levar em conta os efeitos do ar em todas as situações hipotéticas, 
ilustradas abaixo, considere que o pêndulo está em repouso com relação ao ônibus e que o ônibus move-se horizontalmente. 
 

 
Sendo v a velocidade do ônibus e a sua aceleração, a posição do pêndulo está ilustrada corretamente  
a) na situação (I).    
b) nas situações (II) e (V).    
c) nas situações (II) e (IV).    
d) nas situações (III) e (V).    
e) nas situações (III) e (IV).    
 
 



 

 

 
18.   Deseja-se imprimir a um objeto de 5 kg, inicialmente em repouso, uma velocidade de 15 m/s em 3 segundos. Assim, a força 
média resultante aplicada ao objeto tem módulo igual a:  
a) 3 N    
b) 5 N    
c) 15 N    
d) 25 N    
e) 45 N    
   
19.   A figura abaixo representa um elevador em movimento com velocidade constante. 
 

 
 
A tração (T) do cabo durante o movimento de subida é:  
a) maior que o peso do elevador.    
b) maior que durante o movimento de descida.    
c) igual durante o movimento de descida.    
d) menor que durante o movimento de descida.    
e) menor que o peso do elevador.    
 
20.   Um bloco de um determinado material é pressionado na parede pelo dedo de uma pessoa, conforme figura, de maneira que 
a força F que o dedo faz sobre o bloco possui um ângulo de 60 graus com a horizontal e tem módulo igual a 40 Newtons. Se o 
 coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a parede vale 0.5 e o bloco sobe verticalmente com velocidade constante, qual é o 
valor que melhor representa a massa do bloco?  

 



 

 

 
Considere que o módulo da aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado.  
a) 2,6 kg     
b) 1,8 kg     
c) 3,2 kg     
d) 3,0 kg     
e) 1,5 kg    
   
21. Um bloco de 10 Kg está preso no teto de um elevador por meio de um cabo que suporta uma tensão máxima de 150 N. quando 
o elevador começa a subir, o cabo se rompe ao atingir a tensão máxima. Considerando g = 10 m/s2, é correto afirmar que, no 
momento da ruptura do cabo, a aceleração do elevador é:  
a) 15 m/s2    
b) 5 m/s2    
c) 10 m/s2    
d) 25 m/s2     
   
22. Uma única força agindo sobre uma massa de 2,0 kg fornece a esta uma aceleração de 3,0 m/s2. A aceleração, em m/s2, 

produzida pela mesma força agindo sobre uma massa de 1 kg é  
a) Zero.                                      b) 1,5.                                        c) 3,0.                                    d) 6,0.    
   
23.   Um trator utiliza uma força motriz de 2000 N e arrasta, com velocidade constante, um tronco de massa 200 Kg ao longo de 

um terreno horizontal e irregular. Considerando g = 10 m/s2, é correto afirmar que o coeficiente de atrito cinético cμ  entre o 

tronco e o terreno é:  
a) 1,0                                          b) 0,5                                        c) 0,25                                    d) zero    
 
24.O pêndulo de um relógio é constituído por uma haste rígida com um disco de metal preso em uma de suas extremidades. O 
disco oscila entre as posições A e C, enquanto a outra extremidade da haste permanece imóvel no ponto P. A figura abaixo ilustra 
o sistema. A força resultante que atua no disco quando ele passa por B, com a haste na direção vertical, é 
 

 
(Note e adote: g é a aceleração local da gravidade.)  

 
a) nula.    



 

 

 
b) vertical, com sentido para cima.    
c) vertical, com sentido para baixo.    
d) horizontal, com sentido para a direita.    
e) horizontal, com sentido para a esquerda.    
 

25.Curvas com ligeiras inclinações em circuitos automobilísticos são indicadas para aumentar a segurança do carro a altas 
velocidades, como, por exemplo, no Talladega Superspeedway, um circuito utilizado para corridas promovidas pela NASCAR 
(National Association for Stock Car Auto Racing). Considere um carro como sendo um ponto material percorrendo uma pista 
circular, de centro C, inclinada de um ângulo α  e com raio R, constantes, como mostra a figura, que apresenta a frente do carro 

em um dos trechos da pista 

.  
 

Se a velocidade do carro tem módulo constante, é correto afirmar que o carro  

a) não possui aceleração vetorial.    
b) possui aceleração com módulo variável, direção radial e no sentido para o ponto C.    
c) possui aceleração com módulo variável e tangente à trajetória circular.    
d) possui aceleração com módulo constante, direção radial e no sentido para o ponto C.    
e) possui aceleração com módulo constante e tangente à trajetória circular.    

26.Um automóvel de massa 800 kg, dirigido por um motorista de massa igual a 60 kg, passa pela parte mais baixa de uma 

depressão de raio = 20 m com velocidade escalar de 72 km/h. Nesse momento, a intensidade da força de reação que a pista aplica 

no veículo é:         (Adote g = 10m/s2). 

 
a) 231512 N    
b) 215360 N    
c) 1800 N    
d) 25800 N    
e) 24000 N    
 
27.Um corpo desliza sem atrito ao longo de uma trajetória circular no plano vertical (looping), passando pelos pontos, 1,2,3 e 4, 
conforme figura a seguir. Considerando que o corpo não perde contato com a superfície, em momento algum, é correto afirmar 
que os diagramas que melhor representam as direções e sentidos das forças que agem sobre o corpo nos pontos 1,2,3 e 4 são 
apresentados na alternativa: 
 



 

 

 
a)                                                                                                                           b) 
 

                                       
    
c)                                                                                                                           d) 
 

                     
    
28.Um plano inclinado com 5 m  de comprimento é usado como rampa para arrastar uma caixa de 120 kg  para dentro de um 

caminhão, a uma altura de 1,5 m,  como representa a figura abaixo. 

 
 

Considerando que a força de atrito cinético entre a caixa e a rampa seja de 564 N  o trabalho mínimo necessário para arrastar a 

caixa para dentro do caminhão é  
a) 846 J.                            b) 1056 J.                                   c) 1764 J.                       d) 2820 J.                            e) 4584 J. 
 
29.Ao realizarmos as tarefas diárias, utilizamos energia fornecida pelos alimentos que ingerimos. Pensando nisso, uma pessoa de 
90 kg cronometrou o tempo para subir, pela escada, os cinco andares até chegar ao seu apartamento. Sendo g = 10 m/s2 e conside-
rando que essa pessoa subiu 16m em 30s  é correto afirmar que, ao subir, desenvolveu uma potência média de   
a) 0,18 kW                       b) 0,27 kW                       c) 0,48 kW                             d) 0,76 kW                      e) 0,90 kW    
   
30.A figura mostra um pêndulo simples, constituído de uma pequena esfera ligada a um fio de massa desprezível e de 
comprimento constante. A linha XOY indica a trajetória da esfera enquanto oscila. 



 

 

 
Considerando a linha tracejada horizontal que passa pelo ponto O como referencial para a energia potencial gravitacional e 
sabendo que não atuam forças dissipativas no sistema, a razão nos pontos X, O e Y é  
 

energia cinética

_______________________________________

energia cinética energia potencial gravitacional+

 

 
a) 2 ; 2 ; 2                                     b) 1 ; 1 ; 1                            c) 1 ; 0 ; 1                 d) 0 ; 1 ; 0                       e) 1/2 ; 1/2 ; 1/2    
   
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia o texto: 
Andar de bondinho no complexo do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro é um dos passeios aéreos urbanos mais famosos do mundo. 
Marca registrada da cidade, o Morro do Pão de Açúcar é constituído de um único bloco de granito, despido de vegetação em sua 
quase totalidade e tem mais de 600 milhões de anos.  
 
31.A altura do Morro da Urca é de 220 m e a altura do Pão de Açúcar é de cerca de 400 m, ambas em relação ao solo. A variação 
da energia potencial gravitacional do bondinho com passageiros de massa total M = 5000 kg, no segundo trecho do passeio, é 

(Use 2g 10 m / s .= )  

a) 611 10 J.     

b) 620 10 J.     

c) 631 10 J.     

d) 69 10 J.     
 

32.   Um corpo de massa 4 kg  está em queda livre no campo gravitacional da Terra e não há nenhuma força dissipativa atuando. 

Em determinado ponto, ele possui uma energia potencial, em relação ao solo, de 9 J,  e sua energia cinética vale 9 J.  A velocidade 

do corpo, ao atingir o solo, é de:  
a) 5 m s             b) 4 m s             c) 3 m s          d) 2 m s                  e) 1m s     
 
33.   “Helter Skelter” é uma das mais famosas canções do “Álbum Branco” dos Beatles lançado em 1968 e tem como tradução: 
escorregador e confusão, como pode ser percebido por um trecho traduzido a seguir: 
 



 

 

 
Quando eu chego no chão, eu volto para o topo do escorregador 
Onde eu paro, me viro e saio para outra volta 
Até que eu volte ao chão e te veja novamente 
 
Você não quer que eu te ame? 
Estou descendo rápido mas estou a milhas de você 
Diga-me, diga-me a resposta, vamos me diga a resposta 
Você pode ser uma amante, mas você não é uma dançarina 
 
Confusão, Confusão 
Confusão (...) 

(http://www.vagalume.com.br/the-beatles/helter-skelter-traducao.html#ixzz1nPqIlOE9 / Fragmento) 

Um Helter Skelter é uma espécie de escorregador construído em forma espiral em torno de uma torre. As pessoas sobem por 
dentro da torre e escorregam abaixo para o lado de fora, geralmente em um tapete. Uma criança de 40 kg desce no escorregador 
a partir de seu ponto mais alto e com velocidade inicial igual a zero. Considere que, ao passar pelo ponto do escorregador situado 
a uma altura de 3,2 m sua velocidade atinja 6 m/s. Sendo g = 10 m/s2, a altura desse escorregador é  
a) 5 m.                                   b) 4 m.                             c) 7 m.                                    d) 6 m.    
 
34.   Um objeto, com massa de 1,0 kg, é lançado, a partir do solo, com energia mecânica de 20 J. Quando o objeto atinge a altura 
máxima, sua energia potencial gravitacional relativa ao solo é de 7,5 J.  
Desprezando-se a resistência do ar, e considerando-se a aceleração da gravidade com módulo de 10 m/s2, a velocidade desse 
objeto no ponto mais alto de sua trajetória é  
a) zero.                                   b) 2,5 m/s.                      c) 5,0 m/s.                               d) 12,5 m/s.                e) 25,0 m/s.    
   
35.   A Hidrelétrica de Tucuruí, no Pará, é a maior usina hidrelétrica em potência 100% brasileira. A sua barragem cria um desnível 
de 72 m no rio Tocantins. Quantos litros de água precisam descer desta altura, para que a correspondente variação de energia 
potencial gravitacional, transformada em energia elétrica, mantenha ligado um ferro de passar roupa de 1 KW de potência, 
durante uma hora? Para responder a questão, assuma que o processo é 100% eficiente, ou seja, a variação de energia potencial 
gravitacional da água converte-se integralmente na energia elétrica consumida pelo ferro de passar. Considere também que 1 

litro de água tem uma massa de 1 Kg e que a aceleração da gravidade é 
210 m / s . 

A resposta correta é:  
a) 50 litros    
b) 720 litros    
c) 2000 litros    
d) 3600 litros    
e) 5000 litros    
   



 

 

36.   O Cristo Redentor, localizado no Corcovado, encontra-se a 710 m do nível no mar e pesa 1.140 ton. Considerando-se g = 10 

m/s2, é correto afirmar que o trabalho total realizado para levar todo o material que compõe a estátua até o topo do Corcovado 

foi de, no mínimo:  

a)    114.000 kJ    
b)    505.875 kJ    
c) 1.010.750 kJ    
d) 2.023.500 kJ    
e) 8.094.000 kJ    
   
37.   Um carrinho de montanha russa tem velocidade igual a zero na posição 1, indicada na figura a seguir, e desliza no trilho, sem 
atrito, completando o círculo até a posição 3. 

 
A menor altura h, em metros, para o carro iniciar o movimento sem que venha a sair do trilho na posição 2 é  
a) 36.                                               b) 48.                                   c) 60.                               d) 72.    
 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
O cano de uma arma tem comprimento de 40 cm e a bala, de massa 10 g, a partir do repouso, é expulsa pelos gases provenientes 

da explosão da pólvora, saindo da arma com velocidade de 400 m/s.  

 

38.   A energia cinética da bala, ao sair da arma é, em joules,   

a) 2,0 x 102    
b) 4,0 x 102    
c) 8,0 x 102    
d) 2,0 x 103    
e) 4,0 x 103    
   
39.   Uma força atuando em uma caixa varia com a distância x de acordo com o gráfico. 

 
O trabalho realizado por essa força para mover a caixa da posição x = 0 até a posição x = 6 m vale  

a) 5 J.                                 b) 15 J.                                    c) 20 J.                            d) 25 J.                             e) 30 J.  
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