
 Leis de Newton 
 
01) (PUC) No arremesso de peso, um atleta gira o corpo rapidamente e depois o abandona. Se 
não houver influência da Terra e desprezarmos a resistência do ar, a trajetória do corpo após 
abandonado pelo esportista será: 
a) circular.                                         d) reta. 
b) parabólica.                                     e) espiral. 
c) curva qualquer. 
 
02) (FAU.S.J.CAMPOS) Se você empurrar um objeto sobre um plano horizontal que imagina tão 
polido como para não oferecer nenhuma oposição ao movimento, você faz com que ele se 
movimente com uma certa intensidade. No momento em que você solta o objeto: 
a) ele pára imediatamente. 
b) diminui a intensidade da sua velocidade até parar. 
c) continua se movimentando, mantendo constante a sua velocidade vetorial. 
d) pára após uma repentina diminuição da intensidade de sua velocidade. 
e) n.r.a. 
 
03) (EFOA-MG) Dos corpos destacados, o que está em equilíbrio é: 
a) a Lua movimentando-se em torno da Terra. 
b) uma pedra caindo livremente. 
c) um avião que voa em linha reta com velocidade constante. 
d) um carro descendo uma rua íngreme sem atrito. 
e) uma pedra no ponto mais alto, quando lançada verticalmente para cima. 
 
04) (STA.CASA) Não é necessário a existência de uma força resultante atuando: 
a) quando se passa do estado de repouso ao de movimento uniforme. 
b) para manter um objeto em movimento retilíneo e uniforme. 
c) para manter um corpo em movimento circular e uniforme. 
d) para mudar a direção do movimento de um objeto, sem alterar o módulo da sua velocidade. 
e) em nenhum dos casos anteriores. 
 
05) (ITA) Um corpo é impulsionado, no vácuo, sobre um plano horizontal, sem atrito, por uma 
força paralela ao plano, que atua instantaneamente sobre ele. Neste caso, pode-se concluir que: 
a) o corpo adquire movimento uniformemente acelerado, no qual permanece indefinidamente. 
b) o corpo segue em equilíbrio. 
c) durante o movimento, não atua força sobre o corpo. 
d) o corpo possui movimento retardado. 
e) o corpo adquire movimento retilíneo uniforme a partir do repouso. 
06) (PUC-SP) Quando um corpo está dotado de movimento retilíneo uniforme a resultante das 
forças que sobre ele atuam é: 
a) constante não nula. 
b) nula. 
c) função crescente do tempo. 
d) função decrescente do tempo. 
e) nada se pode afirmar. 
 
07) (UNESP) Sob a ação de forças convenientes, um corpo executa um movimento qualquer. 
Apontar a proposição incorreta. É necessária uma força resultante não nula: 
a) para pôr o corpo em movimento, a partir do repouso. 
b) para deter o corpo, quando em movimento. 
c) para manter o corpo, em movimento reto e uniforme. 
d) para encurvar a trajetória, mesmo quando o movimento é uniforme. 
 



08) (UFES) Um carro freia bruscamente e o passageiro bate com a cabeça no vidro pára-brisa. 
Três pessoas dão as seguintes explicações para o fato: 
1º - o carro foi freado, mas o passageiro continuou em movimento. 
2º - o banco do carro impulsionou a pessoa para frente no instante do freio. 
3º - o passageiro só continuou em movimento porque a velocidade era alta e o carro freiou 
bruscamente. 
Podemos concordar com: 
a) a 1ª e a 2ª pessoa.                          d) apenas a 2ª pessoa. 
b) apenas a 1ª pessoa.                         e) as três pessoas. 
c) a 1ª e a 3ª pessoa. 
 
09) (ENG.S.CARLOS) Coloca-se um cartão sobre um copo e uma moeda sobre o cartão. 
Puxando-se bruscamente o cartão, a moeda cai no copo. O fato descrito ilustra: 
a) inércia.                                          d) ação e reação. 
b) aceleração.                                    e) nenhuma das anteriores. 
c) atrito. 
 
10) (TAUBATÉ) Um automóvel viaja com velocidade constante de 72km/h em trecho retilíneo de 
estrada. Pode-se afirmar que a resultante das forças que agem sobre o veículo: 
a) é igual à força de atrito que age sobre o veículo. 
b) é nula. 
c) nunca será nula. 
d) é desconhecida pois há falta de dados. 
 
11)Suponha que uma pessoa puxe uma corda de um equipamento de ginástica com uma força 
de intensidade igual a 100 N. Determine o valor da força que o equipamento faz sobre a pessoa. 
 
12) “A uma ação corresponde uma reação de mesmo módulo à ação, porém de sentido 
contrário”. Essa afirmação corresponde a qual lei?  
 
13) (FEI-SP) Um dinamômetro possui suas duas extremidades presas a duas cordas. Duas 
pessoas puxam as cordas na mesma direção e sentidos opostos, com força de mesma 
intensidade F = 100N. Quanto marcará o dinamômetro? 
 
14) (UFMG) A Terra atrai um pacote de arroz com uma força de 49 N. Pode-se então afirmar que 
o pacote de arroz:  
a) atrai a Terra com uma força de 49 N.  
b) atrai a Terra com uma força menor do que 49 N.  
c) não exerce força nenhuma sobre a Terra.  
d) repele a Terra com uma força de 49 N.  
e) repele a Terra com uma força menor do que 49 N. 
 
15) (UFMG) Todas as alternativas contêm um par de forças ação e reação, exceto:  
a) A força com que a Terra atrai um tijolo e a força com que o tijolo atrai a Terra.  
b) A força com que uma pessoa, andando, empurra o chão para trás e a força com que o chão 
empurra a pessoa para a frente.   
c) A força com que um avião empurra o ar para trás e a força com que o ar empurra o avião para  
frente.  
d) A força com que um cavalo puxa uma carroça e a força com que a carroça puxa o cavalo.  
e) O peso de um corpo colocado sobre uma mesa horizontal e a força normal da mesa sobre ele.   

 
 
 


