
 

Exercícios - Quantidade de movimento, Impulso e Colisões 

 
1 - (FGV) Em plena feira, enfurecida com a cantada que havia recebido, a mocinha,               

armada com um tomate de 120 g, lança-o em direção ao atrevido feirante, atingindo-lhe a               

cabeça com velocidade de 6 m/s. Se o choque do tomate foi perfeitamente inelástico e a                

interação trocada pelo tomate e a cabeça do rapaz demorou 0,01 s, a intensidade da força                

média associada à interação foi de:  

a) 20 N.  

b) 36 N.  

c) 48 N.  

d) 72 N.  

e) 94 N 

 

2 - (Unicamp-1996) Ao bater o tiro de meta, o goleiro chuta a bola parada de forma                 

que ela alcance a maior distância possível. No chute, o pé do goleiro fica em contato com a                  

bola durante 0,10 s, e a bola, de 0,50 kg, atinge o campo a uma distância de 40 m.                   

Despreze a resistência do ar.  

a) Qual o ângulo em que o goleiro deve chutar a bola? 

b) Qual a intensidade do vetor velocidade inicial da bola?  

c) Qual o impulso da força do pé do goleiro na bola? 

 

3 - (UEL-1995) Uma partícula de massa 2,0 kg move-se com velocidade escalar de              

3,0 m/s no instante em que recebe a ação de uma força F , de intensidade constante, que                  

nela atua durante 2,0 s. A partícula passa, então, a se mover na direção perpendicular à                

inicial, com quantidade de movimento de módulo 8,0 kg m/s. A intensidade da força F, em                

N, vale:  

a) 3,0 

b) 5,0 

c) 6,0  

d) 8,0 

e) 10,0  

 

4 - (Vunesp-1994) Uma nave espacial de 1000 kg se movimenta, livre de quaisquer               

forças, com velocidade constante de 1 m/s, em relação a um referencial inercial.             

Necessitando pará-la, o centro de controle decidiu acionar um dos motores auxiliares, que             



 

fornecerá uma força constante de 200 N, na mesma direção, mas em sentido contrário ao               

do movimento. Esse motor deverá ser programado para funcionar durante: 

a) 1s. 

b) 2s. 

c) 4s. 

d) 5s. 

e) 10s. 

  

5 - (Unesp 2003) Em um teste de colisão, um automóvel de 1500 kg colide               

frontalmente com uma parede de tijolos. A velocidade do automóvel anterior ao impacto era              

de 15 m/s. Imediatamente após o impacto, o veículo é jogado no sentido contrário ao do                

movimento inicial com velocidade de 3 m/s. Se a colisão teve duração de 0,15 s, a força                 

média exercida sobre o automóvel durante a colisão foi de: 

a) 5000 N  

b) 10000 N  

c) 30000 N  

d) 150000 N  

e) 180000 N 

 

6 - Uma bola de aço de 0,514 kg está amarrada a um fio de 68,7 cm e é solta                    

quando este está na horizontal (Fig. 32). No fim do arco de 90o descrito pela bola, ela                 

atinge um bloco de aço de 2,63 kg que está em repouso numa superfície sem atrito; a                 

colisão é elástica. Determine (a) a velocidade da bola e (b) a velocidade do bloco,               

imediatamente após o choque. 

 
Questão 6 

 

7 - Um projétil de aço de massa 40g é atirado horizontalmente contra um bloco de                

argila de massa 160g, inicialmente em repouso, suspenso por fios inextensíveis e de             

massas desprezíveis, conforme mostra a figura. O projétil penetra o bloco e o sistema              

projétil bloco se eleva, atingindo altura máxima igual à 5 cm. Considerando o sistema              



 

conservativo (sistema no qual não há perda de energia) e g = 10m/², a velocidade do projétil                 

ao atingir o bloco de argila era, em m/s, igual a: 

 

Questão 7 

8 - Supondo que uma arma de massa 1kg dispare um projétil de massa 10g com                

velocidade de 400 m/s, calcule a velocidade do recuo da arma. 

a) -2 m/s 

b) -4 m/s 

c) -6 m/s 

d) -8 m/s 

e) -10 m/s 

 

Gabarito: Q1) D; Q2) a) 45º b) V0 = 20 m/s c) I = 100 N.s ; Q3) B; Q4) D; Q5) E; 

Q6) a) -2,47 m/s b) 1,2 m/s; Q7) 5m/s; Q8) B 

 


