
 

Conteúdo: 

• Leis de Newton; 

• Aplicações da 2ª Lei de Newton; 

•  Gravitação Universal.

 

1 – (CFTMG 2015) A imagem mostra um garoto sobre um skate em movimento com velocidade 

constante que, em seguida, choca-se com um obstáculo e cai. 

 

A queda do garoto justifica-se devido à(ao)  

a) princípio da inércia.    

b) ação de uma força externa.    

c) princípio da ação e reação.    

d) força de atrito exercida pelo obstáculo.    

   

2 – (IFSC 2011 – adaptado) Um bloco, apoiado sobre uma superfície horizontal, está submetido a 

duas forças, F1 = 4 N e    F2 = 2 N, como mostra a figura. 

 

Se a massa do bloco é igual a 500 g, qual o valor da aceleração imposta a ele devido a ação das 

forças F1 e F2? 

 

3 - Um bloco A de 10 Kg de massa está submetido a duas forças F1 = 100 N e F2 = 50 N, conforme 

a figura abaixo: 
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Determine: 

a) o módulo, a direção e o sentido da força resultante; 

b) o valor da aceleração adquirida pelo bloco. 

4 – (CFTMG 2013) Observe a ilustração a seguir: 

 

Ao analisar a situação representada na tirinha acima, quando o motorista freia subitamente, o 

passageiro  

a) mantém-se em repouso e o para-brisa colide contra ele.    

b) tende a continuar em movimento e colide contra o para-brisa.    

c) é empurrado para frente pela inércia e colide contra o para-brisa.    

d) permanece junto ao banco do veículo, por inércia, e o para-brisa colide contra ele. 

 

5 - Uma força constante e única age sobre um corpo de 100 kg e em 2 s varia sua velocidade de 

10 m/s para 30 m/s. A intensidade dessa força é: 

a) 1500 N 

b) 1000 N 

c) 500 N 

d) 100 N 

e) 10 N 

 

6 - Submete-se um corpo de massa 5000 kg à ação de uma força constante que lhe imprime, a 

partir do repouso, uma velocidade de 72 km/h ao fim de 40 s. Determine a intensidade da força, 

sabendo que nenhuma outra força age sobre o corpo. 



 

7 - Certo carro nacional demora 30 s para acelerar de 0 a 108 km/h. Supondo sua massa igual a 

1200 kg, o módulo da força resultante que atua no veículo durante esse intervalo de tempo é, em 

N, igual a? 

a) zero                    

b) 1200                    

c) 3600                     

d) 4320                

e) 36000 

 

8 - Partindo do repouso, um corpo de massa 3 kg atinge a velocidade de 20 m/s em 5 s. Qual o 

valor da força resultante que agiu sobre ele nesse tempo. 

 

9 - Uma força constante atuando sobre um certo corpo de massa m produziu uma aceleração de 

4,0 m/s². Se a mesma força atuar sobre outro corpo de massa igual a metade do primeiro (m/2), a 

nova aceleração será, em m/s²: 

a) 16,0                         

b) 8,0                           

c) 4,0                     

d) 2,0                     

e) 1,0  

 

10 - Um corpo com massa de 0,6 kg foi empurrado sobre uma superfície perfeitamente lisa por uma 

única força que lhe comunicou uma aceleração de 3 m/s². Qual o valor da força? 

 

11 - Um caminhão com massa de 4000 kg está parado diante de um sinal luminoso. Quando o sinal 

fica verde, o caminhão parte em movimento acelerado e sua aceleração é de 2 m/s². Qual o valor 

da força aplicada pelo motor? Considere que a força exercida pelo motor é a única que age sobre 

o caminhão. 

 

12 – (CFTRJ 2014) Um cruzador de mísseis russo, classe Kirov, opera com turbinas de propulsão 

nuclear e tem uma massa total de aproximadamente 24000 toneladas. Em uma missão, ele é capaz 

de passar da velocidade de 18 km/h para 54 km/h em aproximadamente 10 minutos. Nesta situação, 

a força resultante comunicada ao navio pelas suas turbinas é de: 

a) 400000 N     

b) 86400 N    

c) 24000 N     

d) 1440 N   

  

13 – (CFTRJ 2013) A Segunda Lei de Newton, também chamada de Princípio Fundamental da 

Dinâmica, afirma que “a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida, e é 

produzida na direção de linha reta na qual aquela força é imprimida”.  

Um automóvel de 750 kg trafega em uma pista plana e horizontal com velocidade de 72 km/h, 

mantida constante. Em determinado momento, o motorista acelera, de forma constante, durante 10 



segundos, até atingir velocidade de 108 km/h. Considerando todos os atritos desprezíveis, 

determine a força motora imprimida por este motor, durante a aceleração.   

a) 750 N    

b) 1500 N    

c) 2250 N   

d) 2700 N   

14 – (CPS 2015) No Monumento às Bandeiras, situado no Parque do Ibirapuera em São Paulo, o 

escultor Victor Brecheret representou a ação de escravos e portugueses empenhados em 

transportar uma enorme canoa, arrastando-a pela mata. 

 

Admita que, numa situação real, todos os homens que estão a pé exercem forças de iguais 

intensidades entre si e que as forças exercidas pelos cavalos também tenham as mesmas 

intensidades entre si. 

Na malha quadriculada, estão representados o sentido e a direção dos vetores forca de um homem, 

de um cavalo e do atrito da canoa com o chão. Como a malha é constituída de quadrados, também 

é possível verificar que as intensidades da força de um cavalo e do atrito são múltiplos da 

intensidade da força de um homem. 

Legenda 

h⃗ : vetor que representa a força de um único homem. 

c :  vetor que representa a força de um único cavalo. 

a⃗ :  vetor que representa a força de atrito da canoa com o chão. 

 

Imagine que, em determinado momento, as forças horizontais sobre a canoa sejam unicamente a 

de sete homens, dois cavalos e do atrito da canoa com o chão. A canoa tem massa igual a 1200 kg 

e, devido às forças aplicadas, ela é movimentada com aceleração de 0,4 m/s². 

Com base nessas informações, é correto afirmar que a intensidade da força exercida por um único 

homem é, em newtons,  



a) 180    

b) 240    

c) 360    

d) 480    

e) 500

 

15 – (CFTMG 2015) Um veículo segue em uma estrada horizontal e retilínea e o seu velocímetro 

registra um valor constante. Referindo-se a essa situação, assinale (V) para as afirmativas 

verdadeiras ou (F), para as falsas. 

(     ) A aceleração do veículo é nula. 

(     ) A resultante das forças que atuam sobre o veículo é nula. 

(     ) A força resultante que atua sobre o veículo tem o mesmo sentido do vetor velocidade. 

A sequência correta encontrada é  

a) V - F - F    

b) F - V - F    

c) V - V - F    

d) V - F – V 

 

16 – (COL NAVAL 2016)  Durante um teste de desempenho, um carro de massa 1200 kg alterou 

sua velocidade, conforme mostra o gráfico abaixo. 

 

Considerando que o teste foi executado em uma pista retilínea, pode-se afirmar que força resultante 

que atuou sobre o carro foi de  

a) 1200 N    

b) 2400 N    

c) 3600 N    

d) 4800 N    

e) 6000 N 

 

17 – (EEAR 2017)  Dois corpos de massas m1 e m2 estão separados por uma distância d e interagem 

entre si com uma força gravitacional F. Se duplicarmos o valor de m1 e reduzirmos a distância entre 

os corpos pela metade, a nova força de interação gravitacional entre eles, em função de F, será  

a) F/8    

b) F/4    

c) 4F    

d) 8F 

 

18 – (UDESC 2015)  Um satélite artificial, em uma órbita geoestacionária em torno da Terra, tem 

um período de órbita de 24 h. Para outro satélite artificial, cujo período de órbita em torno da Terra 

é de 48 h, o raio de sua órbita, sendo RGEO o raio da órbita geoestacionária, é igual a:  

a) 3.RGEO     b) 31/4.RGEO        



c) 2.RGEO        

d) 41/3.RGEO           

e) 4.RGEO              

 

19 – Um astronauta com o traje completo tem uma massa aproximada de 120 kg. Determine a sua 

massa e o seu peso quando for levado para a Lua, onde a gravidade é aproximadamente 1,6 m/s2. 

 

20 – Em Júpiter, a aceleração da gravidade vale 26 m/s2, enquanto na Terra é de 10 m/s2. Qual 

seria, em Júpiter, o peso de um astronauta que na Terra corresponde a 800 N? 

 

21 – Uma astronauta tem uma massa de aproximadamente 50 kg. Sabendo que a aceleração da 

gravidade na Terra é de 9,8 m/s2 e que em Marte é de 3,7 m/s2, determine: 

a) sua massa na Terra; 

b) seu peso na Terra; 

c) sua massa em Marte; 

d) seu peso em Marte. 

 

GABARITO 

Questão Resposta 

1 A 

2 a = 4 m/s² 

3 
a) FR = 150 N, direção horizontal, sentido para a direita; 

b) a = 15 m/s² 

4 B 

5 C 

6 F = 2500 N 

7 B 

8 FR = 12 N 

9 B 

10 F = 1,8 N 

11 F 8000 N 

12 A 

13 A 

14 B 

15 C 

16 C 



17 D 

18 D 

19 mL = 120 kg; PL = 192 N 

20 PJ = 2080 N 

21 

a) mT = 50 kg 

b) PT = 490 N 

c) mM = 50 kg 

d) PM = 185 N 

 


