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LISTA DE EXERCÍCIOS DE REVISÃO – ESTUDO DIRIGIDO – NP2 

 
 
1. Um objeto é abandonado do alto de um edifício de 125 m de altura. Considerando um referencial fixo no solo 
e com a hipótese de que o movimento do objeto é de queda livre, calcule: (a) o tempo levado pelo objeto para 
chegar ao chão; 
 
2. (PUC-RIO 2009). Um objeto é lançado verticalmente para cima de uma base com velocidade v = 30 m/s. 
Considerando a aceleração da gravidade g = 10 m/s2 e desprezando-se a resistência do ar, determine o tempo 
que o objeto leva para voltar à base da qual foi lançado. 
 
3. (PUC-RIO 2009). Um objeto é lançado verticalmente para cima, de uma base, com velocidade v = 30 m/s. 
Indique a distância total percorrida pelo objeto desde sua saída da base até seu retorno, considerando a 
aceleração da gravidade g = 10 m/s² e desprezando a resistência do ar. 
 
4. Uma bola é lançada verticalmente para cima, a partir do solo, e atinge uma altura máxima de 20 m. 
Considerando a aceleração da gravidade g = 10 m/s², a velocidade inicial de lançamento e o tempo de subida 
da bola são: 
A)  10 m/s e 1s 
B)  20 m/s e 2s 
C)  30 m/s e 3s 
D)  40 m/s e 4s 
E)  50 m/s e 5s 
 
5. Para o sistema de blocos, considere a inexistência de atritos. As massas de A, B e C são, respectivamente, 
2,0 kg, 1,0 kg e 3,0 kg. Seja g = 10 m/s2. Determine a aceleração dos blocos, a intensidade da tração no fio que 
liga A e C e a intensidade da força que A exerce em B. 
 

 
 
6. Um bloco, com 0,2 kg de massa, é abandonado de uma altura de 0,3 m de um plano inclinado e percorre um 
plano horizontal e comprimindo uma mola disposta conforme a figura. Desprezando os atritos: 
  
a) descreva as transformações de energia envolvidas nesse movimento;  
b) calcule a energia ganha pela mola;  
c) determine a deformação da mola sabendo que sua constante elástica     k = 1,2 N/m;  
 

 
 



7. O Beach Park, localizado em Fortaleza – CE, é o maior parque aquático da América Latina situado na beira 
do mar. Uma de suas principais atrações é um toboágua chamado “Insano”. Descendo esse toboágua, uma 
pessoa atinge sua parte mais baixa com velocidade de módulo 28 m/s. Considerando-se a aceleração da 
gravidade com módulo g = 9,8 m/s2 e desprezando-se os atritos, Calcule a altura do toboágua, em metros. 
  
8. Um garoto de massa m = 30 kg parte do repouso do ponto A do escorregador perfilado na figura e desce, 
sem sofrer a ação de atritos ou da resistência do ar, em direção ao ponto C: 

 
Sabendo que H = 20 m e que g = 10 m/s2, calcule: 
 
a) a energia cinética do garoto ao passar pelo ponto B; 
b) a intensidade de sua velocidade ao atingir o ponto C. 
 
9. Numa montanha-russa, um carrinho com 300 kg de massa é abandonado do repouso de um ponto A, que 
está a 5,0 m de altura. Supondo que os atritos sejam desprezíveis e que g = 10 m/s2, calcule: 

 
 

a) o valor da velocidade do carrinho no ponto B; 
b) a energia cinética do carrinho no ponto C, que está a 4,0 m de altura. 
 
 


