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 Colisão Elástica:  Colisão Inelástica:
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 Colisão Perfeitamente Inelástica:
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Qual o carro mais seguro? O carro antigo, que usava materiais mais
resistentes aos choques, ou os atuais, que utilizam outros materiais na
sua fabricação, como plásticos?

Imagem: Thue / Domínio Público.
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Numa colisão o parachoque e a
carroceria do carro devem se
deformar o máximo possível, para
diminuir os efeitos da colisão nos
passageiros. Como o intervalo de
tempo aumenta, a variação da
quantidade de movimento será menos
abrupta, com isso diminuindo a força
média durante a colisão.
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Um corpo A de massa 10,0 g move-se sobre uma superfície lisa e horizontal com
velocidade de 4,0 m/s e colide com um corpo B de massa 20,0 g que se encontra
em repouso. Após a colisão, o corpo A retrocede, movendo-se com velocidade
de 1,0 m/s. A velocidade do corpo B em m/s, após a colisão, é igual a:

a) 2,5 m/s
b) 3,5 m/s
c) 4,0 m/s
d) 3,0 m/s
e) 2,0 m/s

EXEMPLO 5
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Dois patinadores de massas iguais a 60,0 kg e 80,0 kg, inicialmente em
repouso sobre uma pista de gelo lisa e livre de atritos, empurram-se
mutuamente. O patinador de 60,0 kg move-se para a esquerda com
velocidade de 3,0 m/s após o empurrão. Qual é a velocidade adquirida pelo
segundo patinador?
a) 3,50 m/s
b) 3,25 m/s
c) 2,25 m/s
d) 0,65 m/s
e) 0,80 m/s

EXEMPLO 6
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Quando uma pessoa dispara uma arma vemos que ela sofre um pequeno
recuo. A explicação para tal fenômeno é dada:

a) pela conservação da energia.
b) pela conservação da massa.
c) pela conservação da quantidade de movimento do sistema.
d) pelo teorema do impulso.
e) pelo teorema da energia cinética.

EXEMPLO 7
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Supondo que uma arma de massa 1kg dispare um projétil de massa
10g com velocidade de 400 m/s, calcule a velocidade do recuo dessa
arma.

a) -2 m/s
b) -4 m/s
c) -6 m/s
d) -8 m/s
e) -10 m/s

EXEMPLO 8
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