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TRABALHO DE RECUPERAÇÃO  
  

 
DATA: ___/12/2019 

 
Etapa: 3ª 

 
VALOR: 20 pontos 

 
NOTA: 

 
DISCIPLINA: Física  

 
SÉRIE: 1º ano 

 
TURMA:  

 

NOME COMPLETO: 
 

 

Nº: 

 

RELAÇÃO DO CONTEÚDO PARA A RECUPERAÇÃO FINAL 

 

FRENTE A 

 

 Cap.: 2 - Movimento uniforme. 

 Cap.: 2 - Transmissão de rotação – polias e engrenagens. 

 Cap.: 3 - Definição de trabalho. Trabalho de uma forca e de várias. 

 Cap.: 3 - Conservação da energia mecânica. Sistemas conservativos. 

 Cap.: 4 - Empuxo. 

 

FRENTE B 

 
 Cap.: 2 - Força. Resultante das forças. Equilíbrio. Interações à distância. Unidade de força; 

 Cap.: 2 - Inércia. Equilíbrio estático. Primeira parte do princípio da inércia. Segunda parte do princípio da 

inércia; 

 Cap.: 4 - Sistema de blocos. Blocos em contato. 

 Cap.: 4 - Polias. Maquina de Fletcher, de Atwood e polias. Talha exponencial. 

 Cap.: 4 - Plano inclinado com atrito. Plano inclinado com polia. 

 Cap.: 4 - Plano inclinado com atrito. Plano inclinado com polia. 

 Cap.: 5 - Lançamentos sob a ação da gravidade. Lançamento horizontal. 

 Cap.: 5 - Lançamento obliquo. 

 Cap.: 8 - Teorema do impulso. Impulso de uma forca variável. 

 Cap.: 8 - Sistema isolado. 

 

ORIENTAÇÕES 

 

O aluno deverá preparar-se para a prova de recuperação: 

 

 Revendo as anotações feitas em sala de aula; 

 Revendo os exercícios que foram aplicados durante o ano letivo; 

 Estudando o conteúdo no livro didático. 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 

 

Trabalho – Resolução dos exercícios apresentados, tendo como objetivo auxiliar na fixação dos conteúdos. 

Valor: 20 pontos – O trabalho constará de 20 questões, sendo 15 questões discursivas e 05 fechadas. 

Data de entrega: ___/12/2019 (no dia da prova de recuperação de Física). 

Prova: Valor: 80 pontos – A prova constará de 15 questões, sendo 9 questões discursivas e 6 fechadas. 

 

INSTRUÇÕES PARA RESOLUÇÃO DESSES EXERCÍCIOS 

 

01. Respostas completas, corretas e organização na elaboração do trabalho serão critérios de correção. 

02. Fazer o exercício com atenção e não copiar dos colegas. Lembre-se que a melhor maneira de aprender a 

matéria é resolvendo todas as questões propostas. 

03. Resolver as questões nos espaços reservados para cada item. 
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TRABALHO DE RECUPERAÇÃO FINAL 

 

FRENTE B 

 

Questão 1 (1,0 ponto) 
 

Um banco e um bloco estão em repouso sobre uma mesa conforme sugere a figura: 

 
Identifique todas as forças que atuam no banco, calculando seus valores.  

 
 

Questão 2 (1,0 ponto) 
 

Os corpos A e B, ligados ao dinamômetro D por fios inextensíveis, deslocam-se em movimento uniformemente 

acelerado. Observe a representação desse sistema, posicionado sobre a bancada de um laboratório. A massa de A é 

igual a 10 kg e a indicação no dinamômetro é igual a 40 N. 

 
Desprezando qualquer atrito e as massas das roldanas e dos fios, calcule o valor da massa de B.  
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Questão 3 (1,0 ponto) 

 

 

 

Questão 4 (1,0 ponto) 
 

Um professor de Física realiza um experimento sobre dinâmica para mostrar aos seus alunos. Ele puxa um bloco de  

400 kg a partir do repouso, aplicando sobre a corda uma força constante de 350 N, como mostra a figura. 

 
O sistema é constituído por fios inextensíveis e duas roldanas, todos de massa desprezível. Existe atrito entre a 

superfície horizontal e o bloco. Os coeficientes de atrito estático e de atrito cinético são 0,30 e 0,25, respectivamente. 

 

Baseando-se na situação proposta, determine: 

 

A) os valores das forças de atrito estático e cinético. (Considere g = 10 N/kg). 

 
 

B) o valor da força que a corda exerce sobre o bloco. Nesse caso, o bloco se movimenta ou continua em repouso? 

 
 

C) De acordo com o item anterior, calcule o valor da aceleração adquirida pelo bloco. 

 

Dois blocos, de massas M1 e M2, estão ligados através de um fio 

inextensível de massa desprezível que passa por uma polia ideal, como 

mostra a figura.  

O bloco 2 está sobre uma superfície plana e lisa, e desloca-se com 

aceleração a = 1 m/s
2
. 

 

 Determine a massa M2, em kg, sabendo que M1 = 1 kg. 
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Questão 5 (1,0 ponto) 

 
 

Questão 6 (1,0 ponto) 
 

Um avião bombardeiro sobrevoa uma superfície plana e horizontal, mantendo constantes uma altitude de 500 m e uma 

velocidade de 100 m/s. Fixo no solo, um canhão antiaéreo será disparado com a intenção de acertar o avião.  

Considere que o avião e o canhão estejam contidos em um mesmo plano vertical, despreze a resistência do ar e adote  

g = 10 m/s
2
. 

 
 

A) Calcule quantos metros antes da vertical que passa pelo canhão o piloto do avião deve abandonar uma bomba para 

acertá-lo no solo. 

 
 

B) Considere que o canhão não tenha sido atingido pela bomba e que, na tentativa de acertar o avião, um artilheiro 

dispare desse canhão um projétil com velocidade inicial 0v ,  exatamente no momento em que o avião passa 

verticalmente sobre ele. Desprezando as dimensões do avião e considerando que o avião não altere sua velocidade, 

qual o mínimo valor de 0v  para que o artilheiro tenha sucesso?  

 
 

Na montagem experimental ilustrada na figura, os fios e a polia têm massas desprezíveis e 

pode-se desconsiderar o atrito no eixo da polia. 

 

Considerando g = 10 N/kg, determine: 

 

A) a aceleração do conjunto. 

 

 

 

B) o valor da tensão (T) na corda que une os blocos. 
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Questão 7 (1,0 ponto) 
 

Uma arma de tiro esportivo dispara um projétil de massa 2 g contra um bloco de madeira de massa 98 g, inicialmente 

em repouso sobre uma superfície horizontal sem atrito. O projétil fica encrustado no bloco, e o conjunto sai com 

velocidade de 4 m/s. 

 

Calcule a velocidade horizontal do projétil, em m/s, antes de atingir o bloco. 

 
 

Questão 8 (1,0 ponto) 
 

Em uma aula de educação física, o professor convida os estudantes para observar o movimento de uma bola de 

basquete de 500 g, arremessada contra o solo. Nesse experimento, as velocidades da bola imediatamente antes e depois 

da colisão foram determinadas e estão mostradas na figura. 

 

 
 

Sabendo-se que o tempo de colisão entre a bola e a superfície foi de 0,002 s, determine: 

 
A) o módulo do impulso sofrido pela bola. 

 
 

B) o módulo da força média trocada entre a bola e a superfície durante a colisão. 
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Questão 9 (1,0 ponto) 
 

Para manter um carro de massa 1.000 kg  sobre uma rampa lisa inclinada que forma um ângulo θ  com a horizontal, é 

preso a ele um cabo. Sabendo que o carro, nessas condições, está em repouso sobre a rampa inclinada, marque a opção 

que indica a intensidade da força de reação normal da rampa sobre o carro e a tração no cabo que sustenta o carro, 

respectivamente. Despreze o atrito. Dados: sen 0,6; cos 0,8θ θ   e 2g 10 m s .  

 

 
A) 8.000 N  e 6.000 N     
B) 6.000 N  e 8.000 N     
C) 800 N  e 600 N     
D) 600 N  e 800 N     
E) 480 N  e 200 N     

 
Questão 10 (1,0 ponto) 
 

Um homem sustenta uma caixa de peso 1.000 N,  que está apoiada em uma rampa com atrito, a fim de colocá-la em 

um caminhão, como mostra a figura 1. O ângulo de inclinação da rampa em relação à horizontal é igual a 1θ  e a força 

de sustentação aplicada pelo homem para que a caixa não deslize sobre a superfície inclinada é F,  sendo aplicada à 

caixa paralelamente à superfície inclinada, como mostra a figura 2. 

 

 
 

Quando o ângulo 1θ  é tal que 1sen 0,60θ   e 1cos 0,80,θ   o valor mínimo da intensidade da força F  é 200 N.  Se o 

ângulo for aumentado para um valor 2,θ  de modo que 2sen 0,80θ   e 2cos 0,60,θ   o valor mínimo da intensidade 

da força F  passa a ser de  

 
A) 400 N.     
B) 350 N.     
C) 800 N.     
D) 270 N.     
E) 500 N.     
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FRENTE A 

 

Questão 11 (1,0 ponto) 

 
 

A) 180.     

B) 330.     

C) 1.800.     

D) 2.000.     

E) 5.500.     

 

Questão 12 (1,0 ponto) 
 

Um trabalhador mora a 2,4 km  de distância do seu emprego. Ele tem que decidir entre duas opções de transporte para 

chegar ao seu trabalho: de ônibus, cuja velocidade média em sua região é de 18 km h,  ou de bicicleta, com a qual ele é 

capaz de desenvolver uma velocidade média de 8 m s.  

 

Considerando que existe um ponto de ônibus bem em frente à sua casa e outro ponto em frente ao seu trabalho e, 

desconsiderando eventuais perdas de tempo na espera do ônibus, qual das opções abaixo apresenta o meio de 

transporte mais rápido e sua correta justificativa?  

 

A) Ônibus, pois essa opção apresenta maior velocidade média.     

B) Bicicleta, pois essa opção economizaria 3  minutos em relação ao ônibus.     

C) Ônibus, pois nessa opção o tempo gasto é de apenas 8  minutos.    

D) Bicicleta, pois nessa opção ele chegaria 5  minutos à frente do ônibus.   

   

Questão 13 (1,0 ponto) 
 

A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias 

tecnologias, como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa o sistema de engrenagens 

mostrado. De acordo com a figura, um motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens fazendo o ponteiro girar. A 

frequência do motor é de 18 rpm,  e o número de dentes das engrenagens está apresentado no quadro. 

 

 
 

A frequência de giro do ponteiro, em rpm,  é  

 

A) 1.    B) 2.    C) 4.    D) 81.    E) 162.     

 

O agulhão bandeira é um recordista em velocidade, podendo chegar a 

surpreendentes  devido a sua forma hidrodinâmica e força 

física. Considerando essa velocidade escalar média constante durante 

 minutos, a distância que esse peixe é capaz de se deslocar é, em 

metros, de 

Lembre-se de que velocidade escalar média é a razão entre distância 

percorrida e tempo necessário para se percorrer tal distância.  
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Questão 14 (1,0 ponto) 
 

 
 

A) O trabalho total realizado sobre o objeto entre os instantes t 10 s  e t 60 s.   

 
 

B) O módulo da velocidade do objeto no instante t 45 s.   

 
 

Questão 15 (1,0 ponto) 
 

 
 

Os esquiadores partem do repouso no ponto A  e percorrem a pista sem receber nenhum empurrão, nem usam os 

bastões para alterar sua velocidade. Adote 2g 10 m / s  e despreze o atrito e a resistência do ar. 

 

Se um esquiador passar pelo ponto B  da pista com velocidade 10 2 m s,  com que velocidade ele passará pelo ponto 

C?  

 
 

O gráfico apresenta o comportamento da energia cinética em 

função do tempo para um objeto que se move em linha reta 

quando visto por um sistema inercial. 

Sabe-se que o objeto tem massa   

 

Levando em consideração os dados apresentados, determine: 

 

Uma pista de esqui para treinamento de principiantes 

foi projetada de modo que, durante o trajeto, os 

esquiadores não ficassem sujeitos a grandes 

acelerações nem perdessem contato com nenhum 

ponto da pista. A figura representa o perfil de um 

trecho dessa pista, no qual o ponto  é o ponto mais 

alto de um pequeno trecho circular de raio de 

curvatura igual a  
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Questão 16 (1,0 ponto) 
 

A usina hidrelétrica de Itaipu é formada por 20 unidades geradoras, que fornecem 19% da energia elétrica consumida 

no Brasil. Em cada uma das tubulações das unidades geradoras, passam 3600 m de água por segundo, sob ação da 

gravidade, que fazem girar a turbina e o gerador. A eficiência no processo de geração de energia elétrica é da ordem de 

75%. 

 

A) Se a altura da coluna d'água entre o ponto mais baixo e o ponto mais alto da tubulação é de aproximadamente h = 

120 m, calcule a potência elétrica gerada na usina. 

 
 

B) Calcule a energia fornecida pela usina durante um dia.  

 
 

Questão 17 (1,0 ponto) 
 

Numa das classes de provas de halterofilismo, conhecida como arranque, o atleta tem que levantar o peso acima da 

cabeça num ato contínuo. Nos jogos olímpicos de 2008, o atleta que ganhou a medalha de ouro levantou um corpo de 

165 kg. Considerando que o intervalo de tempo transcorrido para levantar o corpo até a altura de 2,0 m tenha sido de 

1,0 s, qual a potência requerida do atleta, em W? 
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Questão 18 (1,0 ponto) 

 

Uma xícara vazia cai de cima da mesa de uma cozinha e quebra ao chocar-se com o piso rígido. Se essa mesma xícara 

caísse, da mesma altura, da mesa da sala e, ao atingir o piso, se chocasse com um tapete felpudo, ela não se quebraria. 

 

A) Por que no choque com o piso rígido a xícara se quebra e no choque com o piso fofo do tapete, não? 

 

B) Suponha que a xícara caia sobre o tapete e pare, sem quebrar. Admita que a massa da xícara seja 0,10 kg, que ela 

atinja o solo com velocidade de 2 m/s e que o tempo de interação do choque é de 0,5 s. Qual a intensidade média da 

força exercida pelo tapete sobre a xícara?   

 
 

Questão 19 (1,0 ponto) 
 

Eduardo, de massa igual a 30 kg, está parado, sentado em seu carrinho de 10 kg, quando seu cachorro Zidane, de 20 kg 

de massa, vem correndo e pula em seu colo. Sabendo que o carrinho com Eduardo e Zidane passa a ter uma velocidade 

de 0,5 m/s, determine a velocidade do cachorro antes de ser apanhado pelo dono, considerando-a na direção horizontal.  

 
 

Questão 20 (1,0 ponto) 

 
Num determinado instante, a mola é liberada e se expande, impulsionando os blocos. Sabendo-se que depois de terem 

perdido contato com a mola a massa M2 passa a deslizar com velocidade v2 = 2 m/s, calcule o módulo da velocidade 

da massa M1. 

 
 

A figura representa uma mola, de massa desprezível, 

comprimida entre dois blocos, de massas M1 = 1 kg e M2 = 2 

kg, que podem deslizar sem atrito sobre uma superfície 

horizontal. O sistema é mantido inicialmente em repouso. 


