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1) (OSEC-SP) A segunda Lei de Kepler (lei das áreas) permite concluir que
um planeta possui:

a) maior velocidade quando se encontra mais longe do sol.
b) maior velocidade quando se encontra mais perto do sol.
c) menor velocidade quando se encontra mais perto do sol.
d) velocidade constante em toda sua trajetória.
e) Nenhuma das alternativas.

EXERCÍCIOS
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2) (PUC-RS) Um sistema é constituído de duas esferas que se movem
sobre um plano horizontal e colidem entre si num determinado instante.
Imediatamente após a colisão, pode-se afirmar que, referente ao sistema,
permaneceu inalterada a

a) energia cinética.
b) energia elástica.
c) quantidade de movimento.
d) velocidade.
e) energia mecânica.

EXERCÍCIOS
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3) (PUC-MG) Um automóvel a 40 m/s choca-se contra a traseira de outro
de igual massa que segue no mesmo sentido a 20 m/s. Se os dois ficam
unidos, a velocidade comum imediatamente após a colisão será, em m/s,
de:

a) 15
b) 25
c) 20
d) 30
e) 50

EXERCÍCIOS
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4) A força gravitacional com que a Terra atrai a Lua:

a) é menor que a força com que a Lua atrai a Terra.
b) é a mesma para todos os planetas.
c) é da mesma natureza que a força que faz uma fruta cair de uma árvore.
d) é pouco maior que a força com que a Lua atrai a Terra.
e) é uma força de natureza nuclear.

EXERCÍCIOS
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5) (UCSal-BA) Sobre um carrinho de supermercado de massa 10 kg,
inicialmente em repouso, atua uma força resultante horizontal variável
com o tempo, de acordo com o gráfico abaixo. O módulo do impulso, em
N , é:

a) 100
b) 200
c) 300
d) 400
e) 500

EXERCÍCIOS
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6) (UERJ) Adotando o Sol como referencial, aponte a alternativa que
condiz com a 1ª Lei de Kepler da gravitação universal.

a) As órbitas planetárias são curvas quaisquer, desde que fechadas.
b) As órbitas planetárias são espiraladas.
c) As órbitas planetárias não podem ser circulares.
d) As órbitas planetárias são elípticas, com o Sol ocupando o centro da
elipse.
e) As órbitas planetárias são elípticas, com o Sol ocupando um dos focos
da elipse.

EXERCÍCIOS
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7) Um corpo A de massa 1,0 kg move-se sobre uma superfície lisa e horizontal
com velocidade de 4,0 m/s e colide com um corpo B de massa 2,0 kg 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

EXERCÍCIOS



10



11

8) Duas partículas idênticas, de massa m, atraem-se gravitacionalmente
com força de intensidade F = , quando situadas a uma distância
de 10 m uma da outra. Determine a massa m das partículas. Adote

మ

మ .

a) 10 2 kg
b) 10 5 kg
c) 10 7 kg
d) 10 9 kg
e) 10 18 kg

EXERCÍCIOS
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