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LISTA DE EXERCÍCIOS. 1a Etapa 

VALOR: 15,0 PONTOS 

1. A figura a seguir mostra um atleta de 

ginástica olímpica no aparelho de argolas. O 

ginasta encontra-se parado na posição 

mostrada. 

Assinale qual dentre as alternativas a seguir a 

que melhor representa as forças que atuam 

sobre ele, desprezando-se as forças do ar.  

 

2. Como você recomendaria a um amigo o uso do 

cinto de segurança, baseando-se em uma 

explicação física? 

3. Um jogador de tênis, ao acertar a bola com 

a raquete, devolve-a para o campo do 

adversário. Sobre isso, é correto afirmar: 

A) A bola teve o seu movimento alterado pela 

raquete. A Primeira Lei de Newton explica 

esse comportamento. 

B) De acordo com a Segunda Lei de Newton, a 

força que a bola exerce sobre a raquete é 

igual, em módulo, à força que a raquete 

exerce sobre a bola. 

C) De acordo com a Primeira Lei de Newton, 

após o impacto com a raquete, a aceleração 

da bola é grande porque a sua massa é 

pequena. 

D) A força que a raquete exerce sobre a bola é 

maior que a força que a bola exerce sobre a 

raquete, porque a massa da bola é menor que 

a massa da raquete. 

E) Conforme a Segunda Lei de Newton, a 

raquete adquire, em módulo, a mesma 

aceleração que a bola.   

4. Certas cargas transportadas por caminhões 

devem ser muito bem amarradas na 

carroceria, para evitar acidentes ou, mesmo, 

para proteger a vida do motorista, quando 

precisar frear bruscamente o seu veículo. Esta 

precaução pode ser explicada pela 

a) lei das malhas de Kirchhoff. 

b) lei de Lenz. 

c) lei da inércia (primeira lei de Newton). 

d) lei das áreas (segunda lei de Kepler). 

e) lei da gravitação universal de Newton. 

5. No estudo das leis do movimento, ao tentar 

identificar pares de forças de ação-reação, são 

feitas as seguintes afirmações: 

I- Ação: A Terra atrai a Lua. 

    Reação: A Lua atrai a Terra. 

 II- Ação: O pulso do boxeador golpeia o 

adversário. 

     Reação: O adversário cai. 

 III- Ação: O pé chuta a bola. 

      Reação: A bola adquire velocidade. 

 IV- Ação: Sentados numa cadeira, 

empurramos o assento para abaixo. 

       Reação: O assento nos empurra para 

cima. 



O princípio da ação-reação é corretamente 

aplicado 

a) somente na afirmativa I. 

b) somente na afirmativa II. 

c) somente nas afirmativas I, II e III. 

d) somente nas afirmativas I e IV. 

e) nas afirmativas I, II, III e IV. 

6. 

 

A figura mostra dois corpos de mesmo 

material que estão empilhados e em repouso 

sobre uma superfície horizontal. Pode-se 

afirmar que, em módulo, a força que o corpo 

A exerce sobre o corpo B é 

a) nula. 

b) igual à força que B exerce sobre A. 

c) maior do que a força que B exerce sobre A. 

d) menor do que a força que B exerce sobre A.  

7. Um bloco está apoiado em uma superfície 

horizontal e sujeito à ação de apenas duas 

forças horizontais, F1 apontada para a 

esquerda e F2 apontada para a direita. 

Sabendo-se que F1 > F2 podemos afirmar que 

o bloco certamente 

(A) está se movendo para a esquerda com 

movimento uniforme. 

(B) está se movendo para a esquerda com 

velocidade crescente. 

(C) possui uma aceleração dirigida para a 

esquerda. 

(D) está se movendo para a direita com 

velocidade decrescente. 

(E) pode estar em equilíbrio. 

8. . Duas pessoas de massas mA=80kg e 

mB=50kg, respectivamente, estão sentadas 

em cadeiras com rodinhas. A pessoa A apóia 

os pés nos joelhos da pessoa B e a empurra, 

colocando ambas as cadeiras em movimento. 

Durante o empurrão, enquanto os pés da 

pessoa A ainda estão em contato com os 

joelhos da pessoa B, é correto afirmar que: 

(A) Cada pessoa exerce uma força na outra, 

mas a intensidade da força que A faz em B é 

maior do que a que B faz em A. 

(B) A pessoa A exerce força em B, mas B não 

exerce força em A. 

(C) As pessoas A e B não exercem forças uma 

na outra. 

(D) Cada pessoa exerce uma força na outra, 

mas a intensidade da força que B faz em A é 

maior do que a que A faz em B. 

(E) A intensidade da força que A faz em B é a 

mesma da força que B faz em A. 

9. Em seu livro Philosophiae Naturalis 

Principia Mathematica, Isaac Newton 

descreveu os fundamentos da Mecânica. 

Sobre as leis de Newton, suas aplicações e sua 

enorme contribuição para a ciência, considere 

as seguintes afirmativas: 

1. O princípio da inércia ou vis insita de 

Newton pode ser exemplificado como a 

tendência de todo corpo de sempre parar. 

2. A segunda lei de Newton afirma que, para 

uma mesma massa, a força resultante e a 

aceleração resultante são diretamente 

proporcionais. 

3. O Philosophiae Naturalis Principia 

Mathematica é uma exposição sistemática e 

rigorosa, sob o ponto de vista matemático, da 

compreensão científica do mundo na época, 



projetando a sua influência, de uma forma 

decisiva, na forma e no método como a partir 

de então se começou a pensar e a fazer 

ciência. 

4. As leis de Newton apresentam uma 

discrepância de resultados experimentais, se 

confrontados os resultados a velocidades 

elevadas próximas da luz, em que a dinâmica 

newtoniana pode apresentar valores 

diferentes da dinâmica relativística. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 

b) Somente as afirmativas 1 e 3 são 

verdadeiras. 

c) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são 

verdadeiras. 

d) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 

e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

10. Um bloco está apoiado sobre um plano 

horizontal sem atrito. Para deslocá-lo sobre o 

plano, uma força aplicada ao bloco 

(A) deve ter a componente horizontal maior 

que o peso do bloco. 

(B) deve ter a componente vertical maior que 

o peso do bloco. 

(C) pode ter qualquer direção, desde que sua 

intensidade seja maior que o peso do bloco. 

(D) pode ter qualquer intensidade, desde que 

seja vertical. 

(E) pode ter qualquer intensidade, desde que 

não seja vertical. 

11. Um aluno quer saber como é possível abrir 

a gaveta de um móvel, se o princípio da ação 

e reação diz que a pessoa que puxa essa 

gaveta para fora é puxada pela gaveta para 

dentro, com uma força de mesma 

intensidade. Assinale a alternativa que 

contém a afirmação que esclarece essa dúvida 

corretamente. 

(A) O princípio da ação e reação não é válido 

nesta situação, porque estão envolvidos dois 

corpos diferentes. 

(B) A força exercida pela pessoa, para fora, é 

maior que a força exercida pela gaveta, para 

dentro. 

(C) As forças são iguais e opostas, mas não se 

anulam, porque atuam em corpos diferentes. 

(D) A força exercida pela pessoa é maior do 

que o peso da gaveta. 

(E) A gaveta não é um agente capaz de 

exercer força sobre uma pessoa. 

12. Para ensinar o conteúdo sobre movimento 

e forças de acordo com as leis de Newton, um 

professor utiliza uma demonstração com duas 

bolas, uma grande de madeira e uma pequena 

de aço, sendo a pequena mais pesada do que 

a grande. Ambas são lançadas sobre uma 

superfície horizontal, com mesma velocidade 

inicial. Ele pergunta: 

— Qual das duas vai mais longe? 

Os alunos respondem: 

1ª. “A bola pequena, porque na grande há 

mais resistência do ar”. 

2a. “A bola pequena, porque é mais pesada e 

tem mais força em si mesma”. 

3a. “Elas partem com a mesma força; sobre a 

mais pesada tem mais atrito, então a maior 

vai mais longe”. 

4a. “A bola grande, porque a mais pesada 

parte com mais dificuldade”. 

Sobre as respostas dadas, pode-se afirmar 

que 



(A) as quatro são corretas. 

(B) as quatro são erradas. 

(C) só a primeira pode ser correta. 

(D) só a quarta é errada. 

(E) as duas primeiras são corretas e as duas 

últimas, erradas. 

13. É comum alunos do ensino médio 

afirmarem que aprenderam a diferença entre 

massa e peso, alegando que ao irem até a 

farmácia para se pesar, na verdade estão 

medindo sua massa e não seu peso, pois peso 

é força, e massa não é. No entanto, às vezes 

pode-se perceber que tais balanças de 

farmácia indicam variações na medida, por 

exemplo ao efetuarmos movimentos de 

agachar ou de levantar. Isso se explica porque 

essas balanças 

(A) podem não estar funcionando 

adequadamente, já que deveriam indicar 

sempre a mesma massa, que é constante. 

(B) medem a força, que é sensível aos 

movimentos, mas indicam a massa 

correspondente, em condições estáticas. 

(C) indicam a variação da massa causada pela 

variação da velocidade, que foi prevista por 

Einstein (E = mc2). 

(D) medem a força gravitacional, que varia 

com a distância ao centro da Terra e, 

portanto, com o movimento indicado. 

(E) medem a massa inercial quando o corpo 

está em repouso e a massa gravitacional 

quando este se movimenta. 

14. Um observador vê um pêndulo preso ao teto de 

um vagão e deslocado da vertical como mostra a 

figura a seguir.  

   

Sabendo que o vagão se desloca em trajetória 

retilínea, ele pode estar se movendo de 

a) A para B, com velocidade constante. 

b) B para A, com velocidade constante. 

c) A para B, com sua velocidade diminuindo. 

d) B para A, com sua velocidade aumentando. 

e) B para A, com sua velocidade diminuindo. 

15. Sobre uma partícula P agem quatro forças, 

representadas na figura abaixo. O módulo da 

força resultante sobre a partícula é de: 

  

a) 5N    b) 24N    c) 6N    d) 10N 
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OBESERVAÇÃO:  

1. PESQUISAR NA INTERNET, LIVROS REVISTAS, ETC. E APRESENTAR VÍDEOS DE POUCOS MINUTOS 

SOBRE SEU TEMA. VÍDEOS ENCONTRADOS NO YOU TUBE OU COM O PROFESSOR.  

2. NO POWER POINT DEVERÁ CONTER OS SEGUINTES DADOS SOBRE SEU TEMA: 

• DISTÂNCIA MÁXIMA DO SOL EM KM. 

• TEMPO DE TRANSLAÇÃO E DE ROTAÇÃO. 

• VELOCIDADE ORBITAL (EX. VTERRA = 29800 m/s) 

• DIÂMETRO EQUATORIAL. 

• MASSA, VOLUME, DENSIDADE. 

• GRAVIDADE NA SUPERFÍCIE 

3. O GRUPO DEVERÁ RESPONDER AS PERGUNTAS ABAIXO E ENTREGAR AO PROFESSOR: 

• QUAL O NOME DO MAIOR E MAIS DENSO PLANETA DO NOSSO SISTEMA SOLAR. 

• QUAIS OS CORPOS CELESTES QUE CONSTITUEM O NOSSO SISTEMA SOLAR. 

• QUAIS OS NOMES DOS PLANETAS GASOSOS. 

• QUAL O NOME DO CORPO CELESTE RESPONSÁVEL POR MANTER A TERRA ILUMINADA, AQUECIDA E 

EM CONDIÇÕES PROPÍCIAS PARA A MANUTENÇÃO DA VIDA. 

TEMAS: 

TEMA 1:  

• SOL, USINA DE FORÇA DO SISTEMA SOLAR. 

• MERCÚRIO, VIZINHO MAIS PRÓXIMO DO SOL. 

• VÊNUS, UM MUNDO MAIS PRÓXIMO DO SOL. 

TEMA 2: 

• TERRA, NOSSA CASA CÓSMICA. 

• LUA, NOSSA PARCEIRA NO ESPAÇO. 

• MARTE, PLANETA VERVELHO. 

TEMA 3:  

• ASTERÓIDES, METEOROS E IMPACTOS. 

• JÚPITER, O REI PLANETA. 

• SATURNO, O LORD DOS ANÉIS. 

TEMA 4: 

• URANO E NETUNO, GIGANTES GASOSOS. 

• PLUTÃO (EX-PLANETA), O MAIS DISTANTE DO SOL. 

• COMETAS, CINTURÃO KUIPER E OORT (NUVEM). 


