
ORIENTAÇÕES DE ESTUDO             2EM        FÍSICA A         PROF.A GRAZIELA 

CONTEÚDOS REFERENTES ÀS APOSTILAS 5 E 6: 

Movimento circular uniforme. 

Dinâmica do movimento circular. 

Impulso, Quantidade de Movimento e Forças médias. 

Teorema dos sistemas isolados. 

Abaixo segue uma lista de exercícios de todo o conteúdo citado anteriormente. Utilize-a 

como referência e faça mais alguns exercícios, dos mesmos conteúdos, presentes no seu 

caderno de exercícios.

 

LISTA DE EXERCÍCIOS          2EM               

 

1) Uma partícula possui 300 kg.m/s de 

quantidade de movimento. A partícula 

recebe um impulso de 500 N.s, na 

mesma direção e sentido do movimento.  

a) Qual a quantidade de movimento 

final desta partícula? 

b) Se a ação do impulso durou 0,5s, 

qual o valor da força média aplicada? 

 

2) A figura a seguir mostra, num plano 

vertical, parte dos trilhos do percurso 

circular de uma "montanha russa" de 

um parque de diversões. Qual a 

velocidade mínima que o carrinho deve 

ter, ao passar pelo ponto mais alto da 

trajetórias, para não desgrudar dos 

trilhos? 

  
 

3) Em uma estrada, um automóvel de 

800 kg com velocidade constante de 

72km/h se aproxima de um fundo de 

vale, conforme esquema a seguir. 

Dado: g=10m/s2 

Sabendo que o raio de curvatura nesse 

fundo de vale é 20m, determine a força 

de reação da estrada (força normal) 

sobre o carro, em newtons. 

 
 

4) Um carrinho de massa m=200kg 

percorre uma montanha russa cujo 

trecho BCD é um arco de circunferência 

de raio R=5,4m, conforme a figura 

adiante. A velocidade do carrinho no 

ponto A é VA=12m/s. Considerando 

g=10m/s2 e desprezando o atrito, 

calcule; 

a) a velocidade do carrinho no ponto C; 

b) a aceleração do carrinho no ponto C; 

c) a força feita pelos trilhos sobre o 

carrinho no ponto C. 

 
5) A figura a seguir mostra um pêndulo 

de peso 15N, preso a um fio 

inextensível, de comprimento 20cm. O 

pêndulo é abandonado do ponto A, no 

qual o fio se encontra na horizontal, e se 

movimenta para baixo, passando pelo 

ponto B, que é o ponto mais baixo da 



trajetória. Desprezando-se forças de 

resistência, e considerando g=10 m/s2 

qual o valor da tração T no fio ao passar 

pelo ponto B? 

 
6) Um bloco de massa 0,20kg e outro de 

massa 0,60kg, unidos por um elástico de 

massa desprezível e inicialmente 

esticado, são mantidos em repouso 

sobre uma superfície plana, horizontal e 

perfeitamente lisa. Se os blocos forem 

liberados simultaneamente, verifica-se 

que adquirem, depois que o elástico fica 

relaxado, velocidades iguais a 3,0m/s e 

1,0m/s, respectivamente. 

a) Qual era a energia armazenada no 

elástico (energia potencial elástica), 

enquanto os blocos estavam sendo 

mantidos em repouso? 

b) Se apenas o bloco de massa 0,60kg 

tivesse sido liberado, que velocidade 

teria alcançado, depois que o elástico 

ficasse relaxado? 

7) Dois patinadores de mesma massa 

deslocam-se numa mesma trajetória 

retilínea, com velocidades 

respectivamente iguais a 1,5m/s e 

3,5m/s. O patinador mais rápido 

persegue o outro. Ao alcançá-lo, salta 

verticalmente e agarra-se às suas costas, 

passando os dois a deslocar-se com 

velocidade v. Desprezando o atrito, 

calcule o valor de v. 

a) 1,5m/s. 

b) 2,0m/s. 

c) 2,5m/s. 

d) 3,5m/s. 

e) 5,0m/s. 

 


