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MOMENTO LINEAR E IMPULSO 
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1) Calcule o momento linear (módulo e direção) de um corpo de massa m = 2,0 kg, nos 
casos abaixo: 
a) v = 3,0 i + 4,0 j 
b) v = - 3,0 i + 4,0 j 
c) v = 5,0 m/s formando um ângulo de 45º com o eixo x. 
 
2) Um corpo de massa 3,0 kg tem momento linear dado por p = 4t3-2t2-3. 
a) Calcule a força resultante em função do tempo. 
b) Calcule a velocidade do corpo em t = 0 s. 
 
3) No instante t = 0, um foguete de 2150 kg no espaço sideral aciona um motor que 
exerce uma força crescente sobre ele no sentido positivo de x. Essa força obedece à 
equação Fx = At2, onde t é o intervalo de tempo, e possui módulo de 781,25 N quando  
t = 1,25 s. 
a) Ache o valor da constante A incluindo as unidades. 
b) Qual é o impulso que o motor exerce sobre o foguete durante o intervalo de 1,5 s a 
partir de 2,0 s após a ignição do motor? 
c) Qual é a variação da velocidade do foguete durante esse intervalo? 
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4) Um carro de brinquedo de 5,0 kg parte do repouso no instante 0 e se move ao longo do 
eixo x. A figura abaixo mostra a força F exercida em função do tempo. Determine: 
 

 
 

a) O módulo do impulso exercido no carro no intervalo de 0 a 8,0 s. 
b) O módulo do momento linear no instante 4,0s. 
b) O módulo da velocidade no instante 4,0s. 
 
 

CONSERVAÇÃO DO MOMENTO LINEAR 
 

CMiiSISTEMA vMvmpvmp ..          .    

 
Quando a soma vetorial das forças externas que atuam sobre um sistema é igual a 
zero, o momento linear total do sistema permanece constante e a velocidade do 
centro de massa também é constante. 
 
 
5) Um projétil de massa 6M inicialmente em repouso é fragmentado em 4 pedaços A, B, C 
e D de massas mA = M, mB = 2M, mC = 2M e mD = M. O módulo da velocidade do 
fragmento A é vA = v e do fragmento B é vB = v. As direções das velocidades de todos os 
fragmentos estão indicadas na figura abaixo. Sabe-se que a explosão que provocou a 
fragmentação teve uma duração de 1,0 x 10-3 s. Determine: 

 
a) Os módulos das velocidades dos fragmentos C e D. 
b) A energia liberada na explosão. 
c) A força média sobre o fragmento A. 
d) A velocidade do centro de massa do sistema após a fragmentação. 
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6) Um objeto de massa 6,0 kg movimenta-se na direção e sentido do eixo x com 
velocidade de v = 5,0 m/s. Ao atingir a origem, o objeto se parte em dois fragmentos A e B 
de massas mA = 5,0 kg e mB = 1,0 kg em direções que formam ângulos de 60º com o eixo 
x, conforme mostra a figura. Dados: cos 60º = 0,50 e sen 60º = 0,87 e sabendo que a 
fragmentação ocorreu num intervalo de tempo de 1,0 x 10-2 s, determine: 

 
a) Os módulos das velocidades dos fragmentos A e B. 
b) A energia liberada na fragmentação do objeto. 
c) Descreva o movimento do centro de massa do sistema após a fragmentação. 
 
7) Um homem de 80 kg está inicialmente em repouso sobre uma superfície horizontal, de 
atrito desprezível segurando um objeto de massa 600 g. Ele arremessa o objeto 
horizontalmente para frente com uma velocidade de lançamento de 4,0 m/s. 
a) Faça um desenho que ilustre a situação antes e após o lançamento do objeto. Neste 
desenho, indique os vetores das velocidades do homem e do objeto. 
b) Qual a velocidade que o homem adquire imediatamente após o objeto deixar a sua 
mão? 
c) A velocidade do centro de massa do sistema que inicialmente é zero, continua sendo 
zero após o arremesso do objeto. Justifique porque a velocidade não se altera. 
 
 

COLISÕES 
 
Colisão elástica: a energia cinética total do sistema é a mesma antes e depois da 
colisão. 
Colisão completamente inelástica: os corpos permanecem unidos depois da 
colisão. 
 
8) Um disco de hóquei B, inicialmente em repouso sobre uma superfície de gelo sem 
atrito, sofre uma colisão com outro disco de hóquei A que possui a mesma massa do 
primeiro. O disco de hóquei A estava inicialmente se deslocando a 15,0 m/s e sofre um 
desvio de 25,0o em relação à direção inicial. Considere uma colisão perfeitamente 
elástica. Calcule o módulo da velocidade final de cada disco de hóquei e a direção da 
velocidade final do disco de hóquei B.  
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9) A figura abaixo mostra 2 bolas de materiais diferentes que irão se colidir. A esfera da 
esquerda possui massa de 10,0 kg e a da direita massa igual a 5,0 kg. Supondo que 50% 
da energia cinética total do sistema formado pelas duas bolas se perde na colisão e que 
após a colisão as bolas assumem velocidades opostas as suas respectivas velocidades 
iniciais: 

 
a) Obtenha as energias cinéticas inicial e final. 
b) Determine as velocidades finais de cada uma das bolas. 

 
10) Um projétil de massa m = 0,010 kg é disparado horizontalmente com velocidade 800 
m/s em direção a um bloco de madeira de massa M = 1,0 kg que se encontra inicialmente 
em repouso sobre uma superfície horizontal. O projétil atravessa o bloco de madeira 
emergindo do bloco com velocidade 200 m/s. Determine: 

 
a) A velocidade do bloco de madeira após o projétil atravessá-lo. 
b) A perda de energia ocorrida no processo. 
c) Se o coeficiente de atrito entre o bloco de madeira e a superfície horizontal é 0,50, qual 
o deslocamento total sofrido pelo bloco? 
 
11) Uma bala de 15 g que viaja a 500 m/s choca contra um bloco de madeira de 0,80 kg 
equilibrado na borda de uma mesa que se encontra a 0,80 m do chão. Se a bala penetra 
totalmente no bloco, encontrar a distância D que o bloco chega ao solo, em relação à 
mesa. 
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12) Uma bala de 8,0 g disparada por um rifle penetra e fica retida em um bloco de 0,992 
kg ligado a uma mola e apoiado sobre uma superfície horizontal sem atrito. O impacto 
produz uma compressão de 15,0 cm na mola. A calibração mostra que uma força de 
0,750 N comprime a mola 0,250 cm. 
a) Calcule o módulo da velocidade do bloco imediatamente após o impacto. 
b) Qual era a velocidade inicial da bala? 
 
 
13) Uma esfera metálica com massa m se encontra a uma altura h em relação ao nível do 
solo. Ela é liberada a partir do repouso e, quando alcança a sua posição de equilíbrio, 
colide com um bloco de massa 2m. Considere a resistência do ar desprezível. 
 

 
 

a) Obtenha a velocidade com que a esfera atinge o bloco, na parte inferior da 
trajetória circular, imediatamente antes da colisão. 

b) Obtenha a velocidade final da esfera, sabendo que o bloco adquire uma velocidade 
final cerca de 5% maior do que o módulo da velocidade final da esfera e que h é 
igual a 1,1 m. 

 
 

EXERCÍCIOS PROPOSTOS 
 
14) Uma bola de futebol de 0,50 kg é chutada com velocidade inicial de (15 m/s) î, O 
goleiro, estacionário, agarra o chute e para a bola em 0,020 s. 

a) Faça uma ilustração do movimento da bola antes e após o goleiro agarrar a bola. 
Represente um eixo para estudo da situação indicada. 

b) Qual o impulso transmitido à bola? Resp.: -7,5 kg.m/s 
c) Qual é a força média exercida pelo goleiro? Resp.: -0,38 kN 
d) Contudo, em seu treinamento, o goleiro chuta horizontalmente a mesma bola com 

uma velocidade inicial de (20 m/s) î, e esta bola colide com um objeto com massa 
de 1,0 kg que iniciamente está parado no meio do campo. Sabendo que a 
velocidade final da bola é (-2,0 m/s) î, qual será a velocidade do objeto? Resp.: 11 
m/s. 
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15) Uma bola de futebol de massa 0,80 kg chega ao pé de um jogador com uma 
velocidade igual a (15,0 m/s)i – (4,0 m/s)j. A bola fica em contato com o pé do jogador 
durante 8,0 ms. A força média aplicada na bola é igual a – (200 N)i + (100 N)j. 
a) Quais são os componentes x e y do impulso da força resultante que atuam sobre a 
bola? Resp.: I = -(1,6 kg.m/s) i + (0,80 kg.m/s) j 
b) Quais são os componentes x e y da velocidade final da bola?  
Resp.: v2 = (13 m/s) i – (3,0 m/s) j 
 
16) Um soldado dispara uma pistola automática de oito tiros com a taxa máxima de 1.000 
tiros por minuto. Cada bala possui massa igual a 7,45 g e velocidade final de 293 m/s em 
relação ao solo no momento em que a bala sai do cano da arma. Calcule a força média 
de recuo da arma durante esse disparo. Resp.:36,4N 
 
17) Um corpo inicialmente em repouso é fragmentado em 3 fragmentos A, B e C de 
massas mA = 2,00 kg, mB = mC = 1,00 kg. O módulo da velocidade do fragmento A é vA = 
10,0 m/s. As direções das velocidades de todos os fragmentos estão indicadas na figura 
abaixo. Sabe-se que a explosão que provocou a fragmentação teve uma duração de 2,00 
x 10-2 s. Determine: 
 

 
 

a) Os módulos das velocidades dos fragmentos B e C. Resp.: vB = 12,0 e  vC = 16,0 m/s 
b) A energia liberada na explosão. Resp.: 300 J 
c) A força média sobre o fragmento A. Resp.: 1,00 . 103 N 
d) A posição do centro de massa 10 segundos após a fragmentação. Resp.: Repouso
  
18) Um bloco A de massa mA = 1,0 kg incide com velocidade 12 m/s sobre o bloco B de 
massa mB = 2,0 kg, inicialmente em repouso, com o qual faz uma colisão perfeitamente 
inelástica. Determine: 
a) As velocidades dos blocos após a colisão. Resp.: 4,0 m/s 
b) A variação da energia cinética do sistema após a colisão. Resp.: -48 J 
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19) A figura abaixo mostra o aspecto de um projétil logo após ter fragmentado em três 
partes. Qual é a velocidade do projétil (em função de v3) logo antes da explosão?  
Resp.: v3/4 i 

 
 
20) Um corpo A de massa 2M movimentando-se de oeste para leste com velocidade 2v, 
faz uma colisão perfeitamente inelástica com outro corpo B de massa M que se 
movimenta de sul para norte com velocidade v. Determine: 
a) O módulo e a direção da velocidade dos corpos após a colisão. Resp.: v√17 /3 
b) A relação entre a energia total antes e depois da colisão. Resp.: 27/17 
c) Descreva o movimento do centro de massa antes da colisão. Resp.: Mesma 
velocidade que depois da colisão (v√17 /3). 

 
 

 


