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QUESTÕES CONCEITUAIS 
 
1. Quais são as grandes divisões da Mecânica e o que estuda cada uma delas? 
 
2. Quais diferenças essenciais entre Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) e o Movimento Retilíneo 
Uniformemente Variado (MRUV)? 
 
3. Explique por que os conceitos de movimento e repouso são considerados relativos. 
 
4. Conceitue ponto material e corpo extenso. 
 
5. Diferencie os conceitos de velocidade e aceleração. 
 
6. Diferencie movimento progressivo e retrógrado. 
 
7. Diferencie movimento acelerado de retardado. 
 
8. Diferencie grandezas escalares de vetoriais. 
 
9. Diferencie forças de contato de forças de interação à distância. 
 
QUESTÕES COM CÁLCULO 
 
10. Calcular, em m/s, a velocidade de um móvel que percorre 14,4 Km em 3 min. 
 
11. (UFGRS-RS) Um caminhoneiro parte de São Paulo com velocidade escalar constante de módulo igual a 
74km/h. No mesmo instante parte outro de Camaquã, no Rio Grande do Sul, com velocidade escalar constante 
de 56km/h. 

 
 
Em que cidade eles se encontrarão? 
 
a) Camboriú 
b) Garopaba  
c) Laguna 
d) Araranguá 
e) Torres 
 
12. O movimento de uma partícula é descrita pela função s(t) = 1200 - 70t + t² com as unidade no SI. Para uma 
trajetória retilínea, determine: 
 
a) a posição inicial; 
b) a velocidade em t = 0; 
c) a sua aceleração; 
d) a velocidade em t = 30s; 
e) o instante que o movimento inverte o sentido; 



f) o instante em que v = 33m/s; 
g) a velocidade média entre t = 2s e t = 8s 
 
13. É dado o gráfico de um ponto material que se movimenta numa trajetória retilínea. 
 

 
a) Classifique o movimento do ponto material nos intervalos de 0 a 3s e de 3s a 10s (Progressivo ou 
Retrógrado; Acelerado ou Retardado).  
 
b) Qual a aceleração do ponto material nos intervalos de 0 a 3s e de 3s a 10s? 
 
c) Qual a velocidade média no intervalo de 0 a 10s? 
 
14.Duas forças, uma de módulo 30 N e outra de módulo 50 N, são aplicadas simultaneamente num corpo. A 
força resultante R vetorial certamente tem módulo R tal que  

 
a) R > 30 N   
b) R > 50 N   
c) R = 80 N   
d) 20 N ≤ R ≤ 80 N   
e) 30 N ≤ R ≤ 50 N     
 
15. Sobre uma partícula agem quatro forças, conforme mostrado na figura seguinte. Qual a intensidade, em 
newtons, da força resultante atuante sobre a partícula? 
 

 
a) 3,0 
b) 4,0 
c) 5,0 
d) 6,0 
e) 8,0 
 
16. Em uma das estradas de Rally um carro atolou na areia. Para removê-lo, o dono do veículo amarrou o 
carro em duas cordas, para puxá-lo, de modo que o ângulo formado entre as duas cordas é de 60º. Sendo a 

força  1= 600 kgf e a força  2= 800 kgf, qual o módulo da força resultante atuante sobre o automóvel? 
Desenhe de forma clara a direção e o sentido da força (vetor) resultante. 

 



17. Um carro pequeno colide com um grande caminhão carregado. Você acha que a força exercida pelo carro 
no caminhão é maior, menor ou igual à força exercida pelo caminhão no carro? 
 

 

18. Uma rampa inclinada possui um comprimento de 5 m e 60 cm de altura. Por ela passa um adolescente em 
cadeira de rodas cuja massa completa (pessoa+cadeira) é 60kg. Para essa estrutura, calcule: 
 
a) a porcentagem de sua inclinação 
b) o seno, o cosseno e o ângulo de inclinação desse plano com a horizontal. 
c) a força normal exercida pelo jovem em cima da rampa, considerada perfeitamente lisa (g=10/m²) 
d) a força mínima necessária para que o cadeirante suba a rampa. 

 
19. Os blocos A e B têm massas mA = 5,0 kg e mB = 2,0 kg e estão apoiados num plano horizontal 
perfeitamente liso. Aplica-se ao corpo A a força horizontal F, de módulo 21N.  
 

 
 
A força de contato entre os blocos A e B tem módulo, em Newtons: 
 
a) 21 N                          b) 11,5 N                           c) 9 N                         d ) 7 N                 e) 6 N  
 
20. Três corpos A, B e C, de massas mA = 2kg, mB = 6kg e mC = 12kg, estão apoiados em uma superfície plana, 
horizontal e idealmente lisa. Ao bloco A é aplicada a força horizontal F = 10N. Nessa situação, quanto vale a 
força que B exerce sobre C? 

 
 
c) a força de tração no fio que une os blocos B e C; 
 


