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Um pesquisador testou 4 
molas A, B, C e D a partir 
da força de módulo F 
usada para distender a 
mola a uma determinada 
distância x. O resultado foi 
descrito em quatro 
gráficos:

O gráfico que representa 
a relação entre força de 
módulo F e distensão x, 
segundo a lei de Hooke, é:
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A figura abaixo representa um corpo de massa 80 kg, em
repouso, sobre um plano inclinado 30° em relação à 
horizontal. Considere g = 10 m/s2, ausência de atritos e a 
corda inextensível e de massa desprezível. O módulo da 
tração sobre a corda, para queo corpo continue em 
equilíbrio é ____ N.
a) 200
b) 400
c) 600
d) 800
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Fr

N
T

T=  Fr = P.sen 30 = 800.0,5 = 400 N
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Uma massa M está presa ao eixo da polia 2 e o sistema 
encontra-se sob a ação do campo gravitacional g. Todos os 
fios possuem massas desprezíveis. O valor da força F que 
mantém o sistema em equilíbrio estático é
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Às vezes, as pessoas que estão num elevador em
movimento sentem uma sensação de desconforto, em
geral na região do estômago. Isso se deve à inércia de
nossos órgãos internos localizados nessa região, e pode
ocorrer:
a) quando o elevador sobe ou desce em movimento
uniforme.
b) apenas quando o elevador sobe em movimento
uniforme
c) apenas quando o elevador desce em movimento
uniforme.
d) quando o elevador sobe ou desce em movimento
variado.
e) apenas quando o elevador sobe em movimento variado



Dinâmica

Quatro objetos, de mesma massa, apresentam movimentos
descritos pelas curvas A, B, C e D do gráfico. Para um
determinado instante t, o valor da energia cinética de 
cada objeto, ordenada de forma crescente, é:

a) A, B, C e D
b) B, D, A e C
c) C, A, D e B
d) A, D, C e B
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No gráfico que relaciona, a força aplicada em um corpo e a
força de atrito entre este e uma superfície perfeitamente
horizontal, a região que descreve a força de atrito _________
pode ser explicada pela ___ Lei de Newton enquanto a que
mostra a força de atrito _________ pela ___ Lei de Newton.
Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmação acima.

a) dinâmico; 1a; estático; 1a.
b) estático; 2a; dinâmico; 1a.
c) estático; 1a; dinâmico; 2a.
d) dinâmico; 2a; estático; 2ª
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Considere um sistema em equilíbrio que está 
submetido a duas forças de intensidades iguais a 10N 
cada uma, formando entre si um ângulo de 120o. 
Sem alterarmos as condições de equilíbrio do 
sistema, podemos substituir essas duas forças por 
uma única de intensidade, em N, igual a:


