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EXERCÍCIOS DE REVISÃO DE M.U.V., MOV. VERTICAL E DINÂMICA
01. Um trem de 120 m de comprimento desloca-se com velocidade escalar de 20 m/s. Esse trem, ao
iniciar a travessia de uma ponte, freia uniformemente, saindo completamente da mesma 10 s após,
com velocidade escalar de 10 m/s. O comprimento da ponte é de:
a) 150 m

b) 120 m

c) 90 m

d) 60 m

e) 30 m

 Solução

02. A tabela a seguir é válida para o movimento de um objeto em trajetória retilínea:

a) Qual é a aceleração do movimento desse objeto?
b) Qual é a velocidade inicial do movimento?
c) Se a posição inicial do objeto era S0 = 10 m, qual será sua posição no instante t = 3,0 s?

 Solução

03. Um ponto material movimenta-se obedecendo à função horária dos espaços: s = 5.t2 – 4.t +
7,0, válida para t ≥ 0, em unidades do S.I.
a) Determine o instante em que o ponto material inverte o sentido do movimento.
b) Classifique o movimento no instante t1 = 2,0 s.
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 Solução

04. A coordenada de posição (espaço) de um atleta, em uma corrida de 50 m de extensão, é dada,
em função do tempo, pela relação:
s = 0,5.t2 (S.I.)
O atleta cruza a linha de chegada com velocidade escalar, em km/h, igual a:
a) 10

b) 18

c) 24

d) 36

e) 54

 Solução

05. Uma leoa com velocidade escalar constante de 8,0m/s se aproxima de um búfalo inicialmente
em repouso. Quando a distância entre eles é de 20,0m, o búfalo parte com aceleração escalar
constante de 2,0m/s2 para fugir da leoa. Admita que a leoa e o búfalo descrevam uma mesma
trajetória retilínea.

Podemos afirmar que:
a) a leoa alcança o búfalo no instante t = 4,0s.
b) a leoa alcança o búfalo no instante t = 6,0s.
c) a leoa não alcança o búfalo e a distância mínima entre eles vale 4,0m.
d) a leoa não alcança o búfalo e a distância mínima entre eles vale 10,0m.
e) não há dados suficientes para sabermos se a leoa alcança o búfalo.

 Solução
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06. Em um planeta, isento de atmosfera e onde a aceleração gravitacional em suas proximidades
pode ser considerada constante igual a 5 m/s2, um pequeno objeto é abandonado em queda livre
de determinada altura, atingindo o solo após 8 segundos. Com essas informações, analise as
afirmações:
I. A cada segundo que passa a velocidade do objeto aumenta em 5 m/s durante a queda.
II. A cada segundo que passa, o deslocamento vertical do objeto é igual a 5 metros.
III. A cada segundo que passa, a aceleração do objeto aumenta em 4 m/s2 durante a queda.
IV. A velocidade do objeto ao atingir o solo é igual a 40 m/s.
a) Somente a afirmação I está correta.
b) Somente as afirmações I e II estão corretas.
c) Todas estão corretas.
d) Somente as afirmações I e IV estão corretas.
e) Somente as afirmações II e III estão corretas.

 Solução

07. Uma atração que está se tornando muito popular nos parques de diversão consiste em uma
plataforma que despenca, a partir do repouso, em queda livre de uma altura de 75m. Quando a
plataforma se encontra 30m acima do solo, ela passa a ser freada por uma força constante e
atinge o repouso quando chega ao solo. Dado g = 10m/s².
a) Qual é o valor absoluto da aceleração da plataforma durante a queda livre?
b) Qual é a velocidade da plataforma quando o freio é acionado?
c) Qual é o módulo da aceleração necessária para imobilizar a plataforma?

 Solução
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08. Uma bola de tênis é lançada verticalmente para cima, em um local onde a resistência do ar é
desprezível, e o seu movimento é descrito pela função horária seguinte, que relaciona a altura (h)
da bola em relação ao solo (h = 0), em função do tempo (t):
h = 2 + 60.t – 5.t2, t ≥ 0 (S.I.)
Assinale a alternativa que indica corretamente o instante, em segundos, e a altura, em metros,
em que a bola inverte o sentido do movimento.
a) 2 e 60

b) 2 e 120

c) 4 e 60

d) 6 e 180

e) 6 e 182

 Solução

09. Na Lua, um projétil é lançado verticalmente para cima, a partir do solo, e sua altura h varia
com o tempo t segundo a relação: h = 32.t – 0,8.t2, em unidades do S.I., válida para t ≥ 0. No
instante 10,0 s, o movimento do projétil é:
a) uniforme progressivo
d) progressivo acelerado

b) uniforme e retrógrado
e) retrógrado retardado

c) progressivo retardado

 Solução

10. Um veículo de 5,0kg descreve uma trajetória retilínea que obedece à seguinte equação
horária: S = 1 + 2.t + 3.t2, onde s é medido em metros e t em segundos. O módulo da força
resultante sobre o veículo vale:
a) 30N

b) 5N

c) 10N

d) 15N

e) 20N

 Solução

11. Um aeromodelo parte do repouso e atinge a velocidade de 36km/h enquanto percorre 100m.
Se a força exercida por seus motores vale 200N, qual deverá ser a massa de aeromodelo?

 Solução
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12. Um automóvel em trajetória reta tem massa 1.512 kg e uma velocidade inicial de 72km/h.
Quando os freios são acionados, para produzir uma desaceleração constante, o carro para em
12s. A força aplicada ao carro é igual, em newtons, a:
a) 756N

b) 1718N

c) 1860N

d) 2112N

e) 2520N

 Solução

13. Consideremos um corpo de massa m = 15 kg pendurado em um dinamômetro, o qual está
preso no teto de um elevador. A aceleração da gravidade tem intensidade g = 10 m/s2. Um
indivíduo dentro do elevador observa que a marcação do dinamômetro é 180 N.

a) Calcule o módulo da aceleração do elevador.
b) O que podemos dizer sobre o movimento do elevador?

 Solução

14. Um corpo de 40N de peso está em repouso, apoiado sobre uma superfície horizontal de
coeficiente de atrito estático µe = 0,3 e coeficiente de atrito cinético µc = 0,2. Determine:
a) a força horizontal mínima capaz de fazer o corpo se mover.
b) a força horizontal mínima necessária para manter o corpo em movimento.

 Solução
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15. Determine a força elástica quando uma mola, de constante elástica k = 2,0kN/m, é
comprimida, a partir do equilíbrio, em 5 cm.
a) 1,0hN

b) 100kN

c) 10,0N

d) 200N

e) 252N

 Solução

GABARITO
1. E
2. a) 3 m/s2; b) 2 m/s; c) 29,5 m
3. a) 0,4s; b) progressivo e acelerado
4. D
5. C
6. D
7. a) 10m/s²; b) 30m/s; c) 15m/s²
8. E
9. C
10. A
11. 400kg
12. E
13. a) a = 2m/s2; b) Como T > P, o elevador sobe acelerado ou desce retardado.
14. a) 12N; b) 8N
15. A
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