
 

 

 

QUESTÃO 01. (Cftmg 2019)  Na teoria de Newton, o 
conceito de força desempenha um importante papel 
para o estudo dos movimentos dos objetos. Esse 
conceito pode ser associado à capacidade de colocar 
um objeto em movimento bem como de trazê-lo ao 
repouso. 
Com base nessa teoria, o airbag – dispositivo de 
segurança dos automóveis que aciona uma reação 
química produtora de um gás capaz de encher 
rapidamente um balão de ar – diminui o risco de morte 
durante as colisões, devido a sua capacidade de  
a) reduzir o valor da inércia do ocupante do veículo.     
b) direcionar o impacto para a estrutura metálica do 

veículo.     
c) aplicar uma força no mesmo sentido de movimento 

do carro.    
d) aumentar o tempo necessário para o ocupante do 

carro entrar em repouso.     
   

QUESTÃO 02. (Cftmg 2019)  Um trator com 2.000 kg  

de massa puxa um arado igual a 80,0 kg,  exercendo 

sobre ele uma força de 200 N.  O conjunto trator e 

arado desloca-se horizontalmente para a direita com 

uma aceleração de 20,500 m s .  A força de resistência 

que o solo exerce no arado tem módulo, em Newton, 
igual a  

a) 40,00.     

b) 160,00.     

c) 240,00.     

d) 1280.     

   
QUESTÃO 03. (Fcmmg 2018)  Em 2006, foi criado o 
“O Dia Mundial do Pulo”, uma iniciativa organizada na 
internet (www.worldjumpday.org), pelo artista alemão 
Torsten Lauschmann, alegando ser um Professor 
Hans Peter Niesward do Instituto de Física 
Gravitacional de Munique. No dia 20 de julho às 
07h39 (horário de Brasília), a organização do evento 
planejou ter 600 milhões de pessoas do hemisfério 
ocidental pulando simultaneamente, com o objetivo 
de mover a Terra para uma nova órbita e, desse 
modo, criar condições para diminuir o aquecimento 
global. 
 
Do ponto de vista da Física, essa proposta:  
a) é correta, pois a quantidade de movimento das 

pessoas após o pulo é pouco menor que a 
quantidade de movimento da Terra.    

b) é correta, pois a ação das pessoas sobre a Terra 
criaria uma reação igual e contrária que alteraria a 
sua rotação.    

c) é falsa, pois a força que as pessoas fariam seria 
radial no sentido do centro da Terra, o que não 
alteraria sua rotação.    

d) é falsa, pois a força que as pessoas fariam sobre a 
Terra é uma força interna entre elementos do 
próprio planeta.    

   
QUESTÃO 04. (Ufsc)  As histórias em quadrinhos 
(HQ) de super-heróis vêm povoando o imaginário dos 
jovens de várias gerações desde a década de 1930. 
As histórias com personagens dotadas de 
superpoderes constituem-se numa forma de 
entretenimento, mas também possibilitam a 
divulgação científica. Podemos encontrar nas HQ 
situações em que princípios físicos são explorados. 
Hoje, o universo das HQ passou para o formato 
cinematográfico e grandes estúdios de cinema têm 
apostado no gênero. 
Na tabela abaixo, estão descritas algumas 
características de cinco super-heróis e alguns 
princípios físicos que podem ser associados a elas. 
 

Super-
herói 

Algumas Características 

Alguns 
Princípios 
Físicos 
Associados 

Hulk 

Criatura com força ilimitada e 
poderoso fator de cura. Não 
voa, porém consegue saltar a 
grandes distâncias e alturas.  

Saltos como 
lançamentos 
oblíquos.  

Homem-
Aranha 

Possui força super-humana, 
sentido de aranha e 
habilidade de aderir a 
superfícies sólidas. Para se 
balançar sobre os prédios, 
criou lançadores de teias.  

Movimento 
oscilante 
como um 
pêndulo.  

Senhor 
Fantástico 

Seu corpo apresenta grande 
elasticidade, o que dá a ele 
muita resistência a ataques 
físicos.  

A elasticidade 
de seu corpo 
obedece à Lei 
de Hooke. 

Aquaman 

Possui telepatia capaz de 
controlar os seres marinhos e 
influenciar as pessoas. Dono 
de força super-humana, 
possui grande resistência ao 
impacto físico e grande 
velocidade para nadar, além 
de visão capaz de enxergar 
com pouca luz.  

Dentro d’água, 
obedece às 
leis da 
hidrostática.  

Flash 

O homem mais rápido do 
mundo no universo DC 
possui alto fator de cura, 
velocidade super-humana e 
reflexos apuradíssimos.  

Seus 
movimentos 
podem ser 
descritos pela 
cinemática e 
pela dinâmica.  
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Com base nos dados da tabela, é correto afirmar 
que  
a) num salto (lançamento oblíquo), o Hulk atinge 

grande alcance horizontal e no ponto mais alto de 
sua trajetória a velocidade é nula.    

b) quando o Senhor Fantástico recebe um golpe 
(soco) de um inimigo, seu corpo armazena 
energia na forma de energia cinética.    

c) quando o Flash está correndo, aumenta a produção 
de energia térmica em seu corpo.     

d) por ser muito forte, o Hulk consegue, com um soco, 
quebrar uma rocha sem machucar sua mão, pois 
a força que ele exerce sobre a rocha é maior do 
que a força que a rocha exerce sobre a mão dele.    

   
QUESTÃO 05. (Famerp 2017)  Em uma exibição de 
acrobacias aéreas, um avião pilotado por uma pessoa 

de 80 kg  faz manobras e deixa no ar um rastro de 

fumaça indicando sua trajetória. Na figura, está 
representado um looping circular de raio 50 m  contido 

em um plano vertical, descrito por esse avião. 
 

 
 

Adotando 2g 10 m s  e considerando que ao 

passar pelo ponto A,  ponto mais alto da trajetória 

circular, a velocidade do avião é de 180 km h,  a 

intensidade da força exercida pelo assento sobre o 
piloto, nesse ponto, é igual a  
a) 3.000 N.     

b) 2.800 N.     

c) 3.200 N.     

d) 2.600 N.     

e) 2.400 N.     

   
QUESTÃO 06. (Uema 2016)  CTB – Lei nº 9.503 de 
23 de Setembro de 1997 
 
Institui o Código de Trânsito Brasileiro  
 
- Art. 65. É obrigatório o uso do cinto de segurança 
para condutor e passageiros em todas as vias do  

 
território nacional, salvo em situações 
regulamentadas pelo CONTRAN. 

http://www.jusbrasil.com.br. 
 
 
O uso do cinto de segurança, obrigatório por lei, 
remete-nos a uma das explicações da Lei da Inércia, 
que corresponde à  
a) 1ª Lei de Ohm.    
b) 2ª Lei de Ohm.    
c) 1ª Lei de Newton.    
d) 2ª Lei de Newton.    
e) 3ª Lei de Newton.    
   
QUESTÃO 07. (Ifce 2016)  Em um dos filmes do 
Homem Aranha ele consegue parar uma composição 

de metrô em aproximadamente 60 s.  Considerando 

que a massa total dos vagões seja de 30.000 kg  e 

que sua velocidade inicial fosse de 72 km h,  o módulo 

da força resultante que o herói em questão deveria 
exercer em seus braços seria de  
a) 10.000 N.     

b) 15.000 N.     

c) 20.000 N.     

d) 25.000 N.     

e) 30.000 N.     

   
QUESTÃO 08. (Eear 2016)  Quando um paraquedista 
salta de um avião sua velocidade aumenta até certo 
ponto, mesmo antes de abrir o paraquedas. Isso 
significa que em determinado momento sua 
velocidade de queda fica constante. A explicação 
física que justifica tal fato é:  
a) ele perde velocidade na queda porque saiu do 

avião.    
b) a força de atrito aumenta até equilibrar com a força 

peso.    
c) a composição da força peso com a velocidade faz 

com que a última diminua.    
d) ao longo de toda a queda a resultante das forças 

sobre o paraquedista é nula.    
   
QUESTÃO 09. (Ifsp)  O peso de um corpo depende 
basicamente da sua massa e da aceleração da 
gravidade em um local. A tirinha a seguir mostra que 
o Garfield está tentando utilizar seus conhecimentos 
de Física para enganar o seu amigo.  
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De acordo com os princípios da Mecânica, se 
Garfield for para esse planeta:  
a) ficará mais magro, pois a massa depende da 

aceleração da gravidade.    
b) ficará com um peso maior.    
c) não ficará mais magro, pois sua massa não varia 

de um local para outro.    
d) ficará com o mesmo peso.    
e) não sofrerá nenhuma alteração no seu peso e na 

sua massa.    
   
QUESTÃO 10. (Acafe)  Um homem foi ao mercado 
comprar 2 kg  de arroz, 1kg  de feijão e 2 kg  de 

açúcar. Quando saiu do caixa utilizou uma barra de 
PVC para facilitar no transporte da sacola (figura 1). 
Quando chegou em casa reclamou para a mulher que 
ficou cansado, pois a sacola estava pesada. 
Tentando ajudar o marido, a esposa comentou que  

 
 
ele deveria na próxima vez trazer a sacola com as 
alças nas extremidades da barra de PVC (figura 2), 
pois assim faria menos força. Na semana seguinte, o 
homem foi ao mercado e comprou os mesmos 
produtos e carregou a sacola como a esposa havia 
aconselhado. 
 

 
 
A alternativa correta sobre a conclusão do homem é:  
a) Minha esposa está certa, pois a sacola continua 

com o mesmo peso da semana passada, no 
entanto, eu estou fazendo menos força para 
suportá-la.    

b) Minha esposa está errada, pois a sacola continua 
com o mesmo peso da semana passada e eu 
continuo fazendo a mesma força para suportá-la.    

c) Minha esposa está certa, pois estou fazendo 
menos força para suportar a sacola porque ela 
ficou mais leve.    

d) Minha esposa está errada, pois a sacola ficou mais 
pesada do que a da semana passada e eu estou 
fazendo mais força para suportá-la.    
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