
REVISÃO   FÍSICA.   IMPULSO. 

QUANTIDADE DE MOVIMENTO. 

1) (UFBA-2005) A modificação rápida do 

movimento do corpo é a característica principal 

da maioria dos esportes e dos brinquedos nos 

parques de diversão. Essa modificação do 

movimento é responsável pela sensação de 

prazer causada por esses “jogos do corpo”, a 

qual os bioquímicos associam à produção de 

adrenalina. Em um parque de diversões, uma 

jovem de 40 kg brinca em uma cama elástica, 

representada na figura. Ela pula de uma altura h 

=1,8m e, durante 0,5 segundo, a cama freia o 

movimento da jovem até pará-la, empurrando-a, 

posteriormente, para cima. Sabendo que, ao 

atingir a cama, o movimento da jovem é na 

direção vertical, calcule a força elástica média 

que a cama exerce sobre ela até pará-la. 

Considere a aceleração da gravidade como 

sendo 10m/s2 (Resp. 880N) 

 

.  

  2) (Fuvest-0) Após o chute para a cobrança de 

uma penalidade máxima, uma bola de futebol de 

massa igual 0,40 kg sai com velocidade igual a 

24 m/s. O tempo de contato entre o pé do 

jogador e a bola é de 3,0.10-2 segundos                                                                                                                                                                             

a) Qual a quantidade de movimento adquirida 

pela bola com o chute ?Resp:a) Q = 9,6 kg m/s                                                         

b) Qual a força média aplicada pelo pé do 

jogador sobre a bola ?Resp. b) Fm = 320 N 

3) (Cesgranrio-1997) De acordo com um locutor 

esportivo, em uma cortada do Negrão (titular da 

Seleção Brasileira de Voleibol), a bola atinge a 

velocidade de 108 km/h. Supondo que a 

velocidade da bola imediatamente antes de ser 

golpeada seja desprezível e que a sua massa 

valha aproximadamente 270g, então o valor do 

impulso aplicado pelo Negrão à bola vale, em 

unidades do S.I( M.K.S), aproximadamente:         

a) 8,0..      b) 29     c) 80      d) 120          e) 290  

4) (UFES-) Um goleiro segura, sem recuar, uma 

bola chutada a meia altura. A velocidade da 

bola, no momento em que ela chega ao goleiro, 

é de 72 km/h. Sabendo que o goleiro gasta 0,4 

segundos nessa defesa e que a massa da bola 

é 0,5 kg, podemos deduzir que a força média 

exercida pelo goleiro sobre a bola durante a 

defesa é:           a) 8 N                 b) 10 N             

c) 16 N              d) 25 N               e) 40  N  

5)(Mack-) Um atirador, com uma metralhadora, 

pode resistir a uma força média de recuo de, no 

máximo, 160N. As balas têm massa 40 g cada 

uma e saem da metralhadora com V= 800m/s. 

O número máximo de projéteis que podem ser 

atirados por segundo é:                                               

a) 16.      b) 10.        c) 8.       d) 5..       e) 4. 

 6) ). (UFJF-MG) A velocidade de uma bola de 

tênis, de massa 50 g, num saque muito rápido, 

pode chegar a 216 km/h, mantendo-se 

aproximadamente constante durante todo o 

tempo de vôo da bola. Supondo que a bola 

esteja inicialmente em repouso, e que o tempo 

de contato entre a raquete e a bola seja de 

0,001 s e sendo g=10m/s2, pode-se afirmar que 

a força média aplicada à bola no saque é 

equivalente ao peso de uma massa de:                         

a) 150 kg.  b) 300 kg..   c) 50 kg.   d) 10 kg. 

7) (PUC-SP-1996) Um carrinho de brinquedo de 

massa 200g é impulsionado por um balão 

plástico inflamado e acoplado ao carrinho. Ao 

liberar-se o balão, permitindo que o mesmo 

esvazie, o carrinho é impulsionado ao longo de 

uma trajetória retilínea. O intervalo de tempo 

gasto para o balão esvaziar-se é de 0,4s e a 

velocidade adquirida pelo carrinho é de 20m/s. 

A intensidade da força média de impulsão em 

newtons( N ) é:     a) 2,0          b) 2,8         c) 4,0           

d) 8,8       e) 10.. 

8) (Mack-2008) Durante sua apresentação 

numa “pista de gelo”, um patinador de 

60kg, devido à ação exclusiva da 

gravidade, desliza por uma superfície 

plana, ligeiramente inclinada em relação à 

horizontal, conforme ilustra a figura abaixo. 

O atrito é praticamente desprezível. 

Quando esse patinador se encontra no 

topo da pista(0,80 m), sua velocidade é 

zero e ao atingir o ponto mais baixo da 

trajetória, sua quantidade de movimento 

tem módulo      a) 120 kg ⋅ m/s                             

b) 160 kg ⋅ m/s     c) 240 kg ⋅ m/s ..                       

d) 360 kg ⋅ m/s     e) 480 kg ⋅ m/s 

                                                 

 

 

 



9) (VUNESP-2008) Um atleta, com massa de 

80kg, salta de uma altura de 3,2m sobre uma 

cama elástica, atingindo exatamente o centro da 

cama, em postura ereta, como ilustrado na 

figura ao lado. Devido à sua interação com a 

cama, ele é lançado novamente para o alto, 

também em postura ereta, até a altura de 2,45m 

acima da posição em que a cama se 

encontrava. Considerando que o lançamento se 

deve exclusivamente à força de restituição da 

cama elástica e que a interação do atleta com a 

cama durou 0,4s, calcule o valor médio da força 

que a cama aplica ao atleta. Considere g = 

10m/s2.Resp:( F=3800 N) 

..10) (VUNESP-

2009) Buriti é uma palmeira alta, comum no 

Brasil central e no sul da planície amazônica. 

Um fruto do buriti – eles são pequenos e têm em 

média massa de 30 g - cai de uma altura de 20 

m e para, amortecido pelo solo (o buriti dá em 

solo fofos e úmidos). Suponha que na interação 

do fruto com o solo, sua velocidade se reduza 

até o repouso durante o tem t = 0,060 s. 

Considerando desprezível a resistência do ar 

determine o módulo da força resultante média 

exercida sobre o fruto durante a sua interação 

com o solo.  (g = 10 m/s2)   (Resp:(F=10N) 

11) (ITA-) Um avião a jato se encontra na 

cabeceira da pista com a sua turbina ligada e 

com os freios acionados, que o impedem de se 

movimentar. Quando o piloto aciona a máxima 

potência, o ar é expelido a uma razão de 100 kg 

por segundo, a uma velocidade de 600 m/s em 

relação ao avião. Nessas condições:                                                                                                                                                          

a) a força transmitida pelo ar expelido ao avião é 

nula, pois um corpo não pode exercer força 

sobre si .    b) as rodas do avião devem suportar 

uma força horizontal igual a 60 kN.                                                                                                 

c) se a massa do avião é de 7 .103 kg o 

coeficiente de atrito mínimo entre as rodas e o 

piso =0,2.                                                                                                                                                               

d) não é possível calcular a força sobre o avião 

com os dados fornecidos.  

12)  (ITA-SP) Um martelo de bate-estacas 

funciona levantando um corpo de pequenas 

dimensões e de massa 70,0 kg acima do topo 

de uma estaca de massa 30,0 kg. Quando a 

altura do corpo acima da estaca é de 2 m, ela 

afunda 0,50 m no solo. Considere gravidade 

g=10 m/s2 e considerando o choque inelástico, 

determine a força média de resistência à 

penetração da estaca.(Resp: F=2960 N) 

13) (UFPE-) Uma bola de massa 50 g é solta de 

uma altura igual a 3,2 m. Após a colisão com o 

solo, ela alcança uma altura máxima de 1,8 m. 

Se o impacto com o chão teve uma duração de 

0,02 seg. Qual força média, ( N ), que atuou 

sobre a bola durante a colisão? Dado:( g = 10 

m/s2   Resp.(F= 35,5N) 

14) (PUC-PR-2002) Há alguns meses, noticiou-

se que um avião foi obrigado a fazer um pouso 

de emergência em virtude de uma trinca no para 

brisa causada pela colisão com uma pedra de 

gelo. Leve em conta as hipóteses abaixo:  

 l ) - A aeronave se deslocava horizontalmente à 

velocidade de 200 m/s, não havendo alteração 

nesta velocidade após a colisão.                                                                                                    

ll - Massa da pedra de gelo 25 gramas e 

velocidade desprezível                                                                  

lll - O para brisa do avião considerado vertical                                                                                                  

lV- O intervalo de tempo de colisão igual a 0,002 

s. Com estas hipóteses, é correto afirmar que a 

força média de colisão foi de :     a)200 N    

b)300 N   c) 1.000 N   d) 2.500 N   e) 100.000 N 

15). (Unirio-RJ) A esfera A, com velocidade 6,0 

m/s, colide com a esfera B, em repouso, como 

mostra a figura. Após a colisão, as esferas se 

movimentam com a mesma direção e sentido, 

passando a ser a velocidade da esfera VA =4,0 

m/s e a da esfera V B=6,0 m/s. Considerando 

mA a massa da esfera A e mB a massa da esfera 

B, assinale a razão mA/mB.                                                 

a) 1.        b) 2.        c) 3..          d) 4..          e) 5. 

 
16). (ITA-SP) Na figura temos uma massa M = 

132 g, inicialmente em repouso, presa a uma 

mola de constante elástica k = 1,6.104N/m, 

podendo se deslocar sem atrito sobre a mesa 

em que se encontra. Atira-se uma bala de 

massa m = 12 g que encontra o bloco 

horizontalmente, com uma velocidade v0 = 200 

m/s incrustando-se nele. Qual é a máxima 

deformação que a mola experimenta?               

a)25 cm.       b) 50 cm.      c) 5,0 cm..    d) 1,6 m 

  

 


