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As Leis de Newton 
 
 
1- Assinale a alternativa que apresenta o enunciado da Lei de Inércia, também 
conhecida como Primeira Lei de Newton. 
 
a) Qualquer planeta gira em torno do Sol descrevendo uma órbita elíptica, da qual o 
Sol ocupa um dos focos. 
 
b) Dois corpos quaisquer se atraem com uma força proporcional ao produto de suas 
massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. 
 
c) Quando um corpo exerce uma força sobre outro, este reage sobre o primeiro com 
uma força de mesma intensidade e direção, mas de sentido contrário. 
 
d) A aceleração que um corpo adquire é diretamente proporcional à resultante das 
forças que nele atuam, e tem mesma direção e sentido dessa resultante. 
 
e) Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma 
linha reta, a menos que sobre ele estejam agindo forças com resultante não nula. 
 
2- As estatísticas indicam que o uso do cinto de segurança deve ser obrigatório para 
prevenir lesões mais graves em motoristas e passageiros no caso de acidentes. 
Fisicamente, a função do cinto está relacionada com a: 
 
a) Primeira Lei de Newton. 
 
b) Lei de Snell. 
 
c) Lei de Ampère. 
 
d) Lei de Ohm. 
 
e) Primeira Lei de Kepler. 
 
3- Um corpo de massa m está sujeito à ação de uma força F que o desloca segundo 
um eixo vertical em sentido contrário ao da gravidade. 
 
Se esse corpo se move com velocidade constante é porque: 
 
a) A força F é maior do que a da gravidade. 
 
b) A força resultante sobre o corpo é nula. 
 
c) A força F é menor do que a da gravidade. 
 
d) A diferença entre os módulos das duas forças é diferente de zero. 

 

 
 



 
e) A afirmação da questão está errada, pois qualquer que seja F o corpo estará 
acelerado porque sempre existe a aceleração da gravidade. 
 
4- 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. 
 
5- Analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta: 
  
I - Massa e peso são grandezas proporcionais. 
 
II - Massa e peso variam inversamente. 
 
III - A massa é uma grandeza escalar e o peso uma grandeza vetorial. 
 
a) Somente I é correta. 
 
b) I e II são corretas. 
 
c) I e III são corretas. 
 
d) Todas são incorretas. 
 
e) Todas são corretas. 
 
6- No campeonato mundial de arco e flecha dois concorrentes discutem sobre a física 
que está contida no arco do arqueiro. Surge então a seguinte dúvida: quando o arco 
está esticado, no momento do lançamento da flecha, a força exercida sobre a corda 
pela mão do arqueiro é igual à: 
 
I - Força exercida pela sua outra mão sobre a madeira do arco. 
 
II - Tensão da corda. 
 
III - Força exercida sobre a flecha pela corda no momento em que o arqueiro larga a 
corda. 
 
Neste caso: 
 
a) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 
b) Todas as afirmativas são falsas. 
 
c) Somente I e III são verdadeiras. 
 
d) Somente I e II são verdadeiras. 
 



e) Somente II é verdadeira. 
 
7- A inércia de uma partícula de massa m se caracteriza: 
 
I - Pela incapacidade de essa partícula, por si mesma, modificar seu estado de 
repouso ou de movimento retilíneo uniforme. 
 
II - Pela incapacidade de essa partícula permanecer em repouso quando uma força 
resultante é exercida sobre ela. 
 
III - Pela incapacidade de essa partícula exercer forças sobre outras partículas. 
 
Das afirmações acima, quais estão corretas? 
 
a) Apenas II 
 
b) Apenas III 
 
c) Apenas I e II 
 
d) Apenas I e III 
 
e) Todas I, II e III 
 
8- Numa história em quadrinhos, os personagens fizeram uma viagem de avião e, 
como não havia assentos, permaneceram de pé e soltos durante toda a viagem. 
Considerando-se as condições normais, os personagens, nos momentos da 
decolagem e da aterrissagem, foram deslocados: 
 
a) No sentido da cauda do avião, na decolagem e no da cabine de comando, na 
aterrissagem. 
 
b) No sentido da cabine, na decolagem, e no da cauda do avião, na aterrissagem. 
 
c) Sempre no sentido da cabine do avião. 
 
d) Sempre no sentido contrário ao da cabine de comando. 
 
e) Desceram numa vertical nos dois momentos. 
 
9- As afirmativas abaixo referem-se às leis de Newton. 
 
I - As forças sempre existem aos pares: quando um corpo A exerce uma força F¹ sobre 
um corpo B, este exerce sobre A uma força igual e oposta. 
 
II - Se nenhuma força resultante atua sobre um corpo, sua aceleração é nula. 
 
III - Quando várias forças atuam sobre um corpo, cada uma produz 
independentemente sua própria aceleração. A aceleração resultante é a soma vetorial 
das várias acelerações independentes. 
 
Está(ão) correta(s): 
 
a) Apenas I 
 
b) Apenas I e II 
 



c) Apenas II 
 
d) Apenas II e III 
 
e) Todas as três 
 
10- Na parte final de seu livro Discursos e demonstrações concernentes a duas novas 
ciências, publicado em 1638, Galileu Galilei trata do movimento do projétil da seguinte 
maneira: "Suponhamos um corpo qualquer, lançado ao longo de um plano horizontal, 
sem atrito; sabemos que esse corpo se moverá indefinidamente ao longo desse plano, 
com um movimento uniforme e perpétuo, se tal plano for limitado". 
 
O princípio físico com o qual se pode relacionar o trecho destacado acima é: 
 
a) O princípio da inércia ou primeira lei de Newton. 
 
b) O princípio fundamental da Dinâmica ou Segunda Lei de Newton. 
 
c) O princípio da ação e reação ou terceira Lei de Newton. 
 
d) A Lei da gravitação Universal. 
 
e) O princípio da energia cinética. 
 
11- Uma única força atua sobre uma partícula em movimento. A partir do instante em 
que cessar a atuação da força, o movimento da partícula será: 
 
a) Retilíneo uniformemente acelerado 
 
b) Circular uniforme. 
 
c) Retilíneo uniforme. 
 
d) Retilíneo uniformemente retardado. 
 
e) Nulo. A partícula para. 
 
12- Assinale a proposição correta: 
 
a) A massa de um corpo na Terra é menor do que na Lua. 
 
b) O peso mede a inércia de um corpo. 
 
c) Peso e massa são sinônimos. 
 
d) A massa de um corpo na Terra é maior do que na Lua. 
 
e) O sistema de propulsão a jato funciona baseado no princípio da ação e reação. 
 
13- Para exemplificar pares de forças, segundo o principio da ação e reação, são 
apresentadas as seguintes situações: 
 
1. Ação: A Terra atrai os corpos. 
 
Reação: Os corpos atraem a Terra. 
 
2. Ação: O pé do atleta chuta a bola. 



 
Reação: A bola adquire velocidade. 
 
3. Ação: O núcleo atômico atrai os elétrons. 
 
Reação: Os elétrons movem-se em torno do núcleo. 
 
O par de forças ação-reação está corretamente identificado 
 
a) Somente na situação 1. 
 
b) Somente na situação 2. 
 
c) Somente na situação 3. 
 
d) Nas situações 2 e 3. 
 
e) Nas situações 2 e 3. 
 
14- Uma pessoa está empurrando um caixote. A força que essa pessoa exerce sobre 
o caixote é igual e contrária à força que o caixote exerce sobre ela. 
 
Com relação a essa situação assinale a afirmativa correta: 
 
a) A pessoa poderá mover o caixote porque aplica a força sobre o caixote antes de ele 
poder anular essa força. 
 
b) A pessoa poderá mover o caixote porque as forças citadas não atuam no mesmo 
corpo. 
 
c) A pessoa poderá mover o caixote se tiver uma massa maior do que a massa do 
caixote. 
 
d) A pessoa terá grande dificuldade para mover o caixote, pois nunca consegue 
exerce uma força sobre ele maior do que a força que esse caixote exerce sobre ela. 
 
e) Nenhuma das afirmativas. 
 
15- O princípio da ação e reação explica o fato de que: 
 
a) Algumas pessoas conseguem tirar a toalha de uma mesa puxando-a rapidamente, 
de modo que os objetos que estavam sobre a toalha permaneçam em seus lugares 
sobre a mesa. 
 
b) Um corpo, ao ser lançado verticalmente para cima, atinge o ponto mais alto da 
trajetória e volta ao ponto de lançamento. 
 
c) Quando atiramos uma pedra em qualquer direção no espaço, se nenhuma força 
atuar nela, a pedra seguirá seu movimento sempre com a mesma velocidade e na 
mesma direção. 
 
d) A força de atração do Sol sobre a Terra é igual, em intensidade e direção, à força 
de atração da Terra sobre o Sol. 
 
e) Quanto maior a massa de um corpo é mais difícil movimenta-lo, se está parado, e 
mais difícil pará-lo, se está em movimento. 
 



16- Abaixo, apresentamos três situações do seu dia-a-dia que devem ser associados 
com as três leis de Newton. 
 
 

1. Ao pisar no acelerador do 
seu carro, o velocímetro pode 
indicar variações de 
velocidade. 

A) Primeira Lei, ou Lei da 
Inércia. 

2. João machucou o pé ao 
chutar uma pedra. 

B) segunda Lei ( F = m . a ) 

3. Ao fazer uma curva ou 
frear, os passageiros de um 
ônibus que viajam em pé 
devem se segurar. 

C) Terceira Lei de Newton, 
ou Lei da Ação e Reação. 

 
A opção que apresenta a sequência de associação correta é: 
 
a) A1, B2, C3 
 
b) A2, B1, C3 
 
c) A2, B3, C1 
 
d) A3, B1, C2 
 
e) A3, B2, C1 
 
17- Um cavalo puxa uma carroça em movimento. Qual das forças enumeradas a 
seguir é responsável pelo movimento do cavalo? 
 
a) A força de atrito entre a carroça e o solo. 
 
b) A força que o cavalo exerce sobre a carroça. 
 
c) A força que o solo exerce sobre o cavalo. 
 
d) A força que o cavalo exerce sobre o solo. 
 
e) A força que a carroça exerce sobre o cavalo. 
 
18- Uma nave espacial é capaz de fazer todo o percurso da viagem, após o 
lançamento, com os foguetes desligados (exceto para pequenas correções de curso); 
desloca-se à custa apenas do impulso inicial da largada da atmosfera. Esse fato ilustra 
a: 
 
a) Terceira Lei de Kepler. 
 
b) Segunda Lei de Newton. 
 
c) Primeira Lei de Newton. 
 
d) Lei de Matemática Nova. 
 
e) Terceira Lei de Newton. 
 



19- As leis de Newton da Mecânica são verificadas: 
 
a) Só para observadores em repouso. 
 
b) Para quaisquer observadores. 
 
c) Só para observadores em movimento acelerado. 
 
d) Para observadores parados ou com aceleração vetorial nula em relação a um 
sistema inercial. 
 
e) Para observadores parados ou acelerados. 
 
20- A lei fundamental da Dinâmica afirma que a aceleração de um corpo é diretamente 
proporcional à força resultante que age sobre ele. De acordo esse enunciado: 
 
a) A aceleração de uma partícula eletrizada, sob a ação de um campo elétrico, não 
depende da massa da partícula. 
 
b) O Sol não exerce força sobre a Terra porque esta não cai sobre aquele. 
 
c) Se a velocidade de um móvel é muito grande, a força nele exercida também deve 
ser grande. 
 
d) Mesmo sem apresentar movimento, um copo pode estar sob ação de forças. 
 
e) O deslocamento de um móvel se efetua sempre na direção da força resultante. 
 
21- Um corpo sob a ação de uma força constante desenvolve uma trajetória retilínea 
sobre um plano horizontal sem atrito; cessando de atuar a força: 
 
a) O corpo cessa seu movimento. 
 
b) O corpo movimenta-se com velocidade constante. 
 
c) O corpo movimenta-se com aceleração constante. 
 
d) O corpo movimenta-se com aceleração decrescente. 
 
e) Nenhuma das afirmações. 
 
22- Um operário puxa, por uma das extremidades, uma corda grossa presa, pela outra 
extremidade, a um caixote depositado sobre uma mesa. Em suas mãos o operário 
sente uma força de reação à força que ele realiza. Essa força é exercida: 
 
a) Pela corda. 
 
b) Pela terra. 
 
c) Pela mesa. 
 
d) Pelo chão. 
 
e) Pelo caixote. 
 



23- No arremesso de peso, um atleta gira um corpo rapidamente e depois o abandona. 
Se não houvesse a influência da Terra, a trajetória do corpo após ser abandonado 
pelo atleta seria: 
 
a) Circular. 
 
b) Parabólica. 
 
c) Uma curva qualquer. 
 
d) Retilínea. 
 
e) Espiral. 
 
24- A terceira Lei de Newton diz que: "A uma ação corresponde uma reação de 
módulo igual à ação, porém de sentido contrário". No caso de um corpo em queda 
livre, dizemos que ele está sujeito apenas: 
 
a) A força de atração da Terra. 
 
b) A força de atração da Terra e à força de reação, de modo que a resultante fornece 
aceleração g. 
 
c) A força de atração da Terra, porque é desprezível a força de reação. 
 
d) A força de reação proveniente da ação da força da Terra. 
 
e) A força de ação e reação, que, agindo sobre o corpo, se anulam. 
 
25- 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 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. 
 
26- 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. 
 
b) Aceleração. 
 
c) Atrito. 
d) Ação e reação. 
 
e) N.R.A. 
 



27- Desde outubro do ano passado, é obrigatório o uso do cinto de segurança no Rio 
Grande do Sul. Numa freada brusca, a tendência do corpo do motorista ou dos 
passageiros é permanecer em movimento por: 
 
a) Ressonância. 
 
b) Inércia. 
 
c) Ação e reação. 
 
d) Atrito. 
 
e) Gravitação. 
 
28- Após saltar de um avião, e já com o paraquedas aberto, um paraquedista desce 
com velocidade vertical constante. Nessa situação, o módulo do peso do conjunto 
(paraquedas + paraquedista) é .................... módulo da resistência do ar e a 
aceleração resultante .................... 
 
As lacunas são corretamente preenchidas, respectivamente, por: 
 
a) Igual ao; é nula. 
 
b) Igual ao; está orientada para baixo. 
 
c) Maior que o; está orientada para baixo. 
 
d) Maior que o; é nula. 
 
e) Menor que o; está orientada para cima. 
 
29- De acordo com as leis da mecânica newtoniana, se um corpo de massa constante: 
 
a) Tem velocidade escalar constante, é nula a resultante das forças que nele atuam. 
 
b) Descreve uma trajetória retilínea com velocidade escalar constante, não há forças 
atuando nele. 
 
c) Descreve um movimento com velocidade vetorial constante, é nula a resultante das 
forças nele aplicadas. 
 
d) Possui velocidade vetorial constante, não há forças aplicadas no corpo. 
 
e) Está em movimento retilíneo e uniforme, é porque existem forças nele aplicadas. 
 
30- Têm-se as seguintes proposições: 
 
I - Se nenhuma força externa atuar sobre um ponto material, certamente ele estará em 
equilíbrio estático ou dinâmico. 
 
II - Só é possível um ponto material estar em equilíbrio se estiver em repouso. 
 
III - Inércia é a propriedade da matéria de resistir à variação de seu estado de repouso 
ou de movimento. 
 
a) Somente a proposição I é correta. 
 



b) Somente a proposição II é correta. 
 
c) Somente a proposição III é correta. 
 
d) As proposições I e II são corretas. 
 
e) As proposições I e IlI são corretas 

 

 

 

Boa Sorte e Bom Trabalho! 


