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Física: veja o que mais cai no Enem 
Física é um daquelas matérias onde a maioria vai mal. Então é uma oportunidade de pegar 

uma vantagem tirando uma boa nota aqui. Então confira nosso top 3 de assuntos quentes 

para você garantir alguns pontos: 

1. As Três Leis de Newton, é muito comum aparecer alguma questão envolvendo 

estas leis.  
 

 
 

 

2. Física Cinemática também é recorrente nas provas, sabe aquelas questões de 

velocidade, distância, aceleração? Então, estuda que cai! 

 

3. Conservação e Dissipação de Energia deve aparecer também no Enem. É um 

assunto muito comum, e esperado de um candidato. 

1. Leis de Newton 

 

 

Questões 

 
1. A mecânica newtoniana é o estudo da relação que existe entre uma força e uma 

aceleração produzida por ela. Essa relação foi apresentada por Isaac Newton (1642-

1727) e não pode ser aplicada a todas as situações. Se a velocidade de um objeto for 

muito alta, próxima à velocidade da luz, deve-se adotar outra teoria, no caso a teoria 

da relatividade restrita de Einstein. A respeito da mecânica newtoniana, selecione 

a(s) resposta(s) verdadeira(s): 

https://blogdoenem.com.br/tres-leis-de-newton-fisica-enem/
https://blogdoenem.com.br/fisica-enem-cinematica/
https://blogdoenem.com.br/conservacao-dissipacao-da-energia-fisica-enem/
https://blogdoenem.com.br/tres-leis-de-newton-fisica-enem/


    Um corpo pode estar submetido a várias forças, mas, se a força resultante for nula,        

sua velocidade não pode mudar. 

 Quando dois corpos interagem, as forças que cada corpo exerce sobre o outro são 
sempre diferentes e possuem sentidos opostos. 

 Se uma força é aplicada a um corpo e uma força de igual intensidade é aplicada a 

um segundo corpo, então o corpo com mais massa será mais acelerado. 

 Um determinado corpo manterá seu estado de movimento com velocidade constante 

se nenhuma força agir sobre ele. Esse é o enunciado da primeira lei de Newton. 

    Uma força é uma ação externa sobre um corpo, mas não causa aceleração em relação 
a um referencial inercial. 

2. A mecânica clássica newtoniana está baseada em três leis da Física, usualmente 

conhecidas como as Leis de Newton. Sobre essas leis, é 

totalmente CORRETO afirmar que 

 a segunda lei de Newton só se aplica a uma partícula quando sua massa permanece 

constante ao longo do movimento. 

 a primeira lei de Newton estabelece que um corpo permanece em repouso ou em 
movimento acelerado sempre que a resultante das forças que atuam sobre ele for nula. 

 a segunda lei de Newton só se aplica para sistema de partículas de massas constantes 

em regime estático. 

 a primeira lei de Newton estabelece que um corpo permanece em repouso ou em 

movimento retilíneo uniforme sempre que a resultante das forças que atuam sobre esse 

corpo for nula. 

 a terceira lei de Newton aplica-se, por exemplo, na interação de dois corpos de 
massas constantes somente quando esses se encontram em repouso. 

 

3. Com relação às leis de Newton, assinale o que for correto. 

 A aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à força resultante 

aplicada sobre ele. 

 Se um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, o corpo B exerce uma outra 

força sobre o corpo A, de mesma intensidade, de mesma direção e de mesmo sentido da 

força que o corpo A exerce sobre o corpo B. 



 Sempre que um corpo estiver em repouso, nenhuma força estará atuando sobre ele. 

 Para que uma força atue sobre um corpo, é necessário o contato físico entre o agente 
causador da força e o corpo. 

 Um corpo permanece com velocidade constante ou nula, a menos que uma força 
resultante seja aplicada sobre ele. 

 

4. (UCB DF/2017) 

 

 um terço do valor original. 

 um nono do valor original. 

 mesmo valor que a original. 

 três vezes o valor original. 

 nove vezes o valor original. 

 

5. (UFJF MG/2015) 

 

Em relação às Leis de Newton, é CORRETO afirmar que: 

 sobre um corpo que realiza um movimento circular uniforme, o somatório das forças é 
nulo. 

 em um corpo em repouso ou em movimento uniforme, em relação ao mesmo 

referencial, não existe a ação de forças. 

 a ação de uma força sobre um corpo não necessariamente altera seu estado de 

movimento. 

 a força centrípeta é responsável por manter a resultante das forças igual a zero. 



 a toda ação tem uma reação, que resulta na mudança de estado de movimento de um 

corpo. 

6. (UEA AM/2017) 

O gráfico mostra a variação do módulo da força, em newtons, aplicada a uma mola 

helicoidal em função da elongação que ela sofre, medida em centímetros. 

 

Para uma elongação de 34 cm, dentro do limite de elasticidade da mola, o módulo da força 

aplicada é de 

     8,2 N. 

 10,6 N. 

 13,6 N. 

 6,8 N. 

 11,5 N. 

 

7.  (UEFS BA/2015) 

 

Segundo Newton, a única propriedade dos corpos que interessa é a sua massa, sendo 

possível descrever as leis da natureza, considerando-se a matéria como constituída por 

pontos materiais. 

A figura representa um corpo de massa m = 3,2kg sendo puxado por uma força de 

intensidade F = 20,0N, que forma um ângulo de 37º com a direção do movimento. 

Considerando-se que o módulo da aceleração da gravidade é igual 10m/s2, cos37º = 0,8, 

sen37º = 0,6 e que o corpo desliza horizontalmente com velocidade constante, é correto 

afirmar que o coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície horizontal é igual a 



     0,4 

 0,6 

 0,5 

 0,7 

 0,8 

8. (UECE/2014) 

Sobre a segunda lei de Newton, é correto afirmar que 

 a força entre duas massas puntiformes é proporcional ao quadrado da distância entre 
elas. 

 a força resultante em uma massa puntiforme é proporcional a sua aceleração. 

 a força entre duas massas puntiformes é proporcional à distância entre elas. 

 a força resultante em uma massa puntiforme 

9. UDESC/2015) 

Com relação às Leis de Newton, analise as proposições. 

I. Quando um corpo exerce força sobre o outro, este reage sobre o primeiro com uma força 

de mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido. 

II. A resultante das forças que atuam em um corpo de massa m é proporcional à aceleração 

que este corpo adquire. 

III. Todo corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a 

menos que uma força resultante, agindo sobre ele, altere a sua velocidade. 

IV. A intensidade, a direção e o sentido da força resultante agindo em um corpo é igual à 

intensidade, à direção e ao sentido da aceleração que este corpo adquire. 

Assinale a alternativa correta. 

     Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras. 

 Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 

 Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras. 

 Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 

 Todas as afirmativas são verdadeiras. 



10. Qual dessas expressões melhor define uma das leis de Newton? 

     A força de atrito é igual ao produto da massa de um corpo pela sua aceleração. 

 Todo corpo mergulhado num líquido desloca um volume igual ao seu peso. 

 A toda ação existe uma reação. 

 A força gravitacional é definida como a força que atua num corpo de massa m. 

 O somatório das forças que atuam num corpo é sempre igual ao peso do corpo. 

 

Interpretação de gráficos 

1. Em uma prova de 100 m rasos,o desempenho típico de um corredor padrão é 
representado pelo gráfico a seguir :  

 
Baseado no gráfico, em que intervalo de tempo a velocidade do corredor é 
aproximadamente constante: 
a)  Entre 0 e 1 segundo.  
b)  Entre 1 e 5 segundos.  
c)  Entre 5 e 8 segundos.  
d)  Entre 8 e 11 segundos.  
e)  Entre 12 e 15 segundos. 

 

 
2. Em que intervalo de tempo o corredor apresenta aceleração máxima?  

a) entre 0 e 1 segundo  

b)entre 1 e 5 segundos  

c) entre 5 e 8 segundos  

d) entre 8 e 11 segundos  

e) entre 9 e 15 segundos  

 

 

 

 

 

http://www.fisicaevestibular.com.br/images/cinematica4/image016.jpg


3. O gráfico abaixo mostra a área desmatada da Amazônia, em km2, a cada ano, no período 
de 1988 a 2008. 
 

 
 
As informações do gráfico indicam que  
 
a) o maior desmatamento ocorreu em 2004.  
 
b) a área desmatada foi menor em 1997 que em 2007.  
 
c) a área desmatada a cada ano manteve-se constante entre 1998 e 2001.  
 
d) a área desmatada por ano foi maior entre 1994 e 1995 que entre 1997 e 1998.  
 
e) o total de área desmatada em 1992, 1993 e 1994 é maior que 60.000 km2. 

 
4. (UFMS) O gráfico do espaço (S) em função do tempo (t) de uma partícula está 

registrado a seguir. Com relação ao movimento da partícula, é correto afirmar que: 

 

a) a trajetória foi retilínea.           
b) a velocidade foi sempre positiva.           
c) a aceleração foi sempre positiva.           
d) a velocidade foi nula em três instantes.           
e) o movimento foi uniforme. 
  



5. A duração do efeito de alguns fármacos está relacionada à sua meia-vida tempo 

necessário para que a quantidade original do fármaco no organismo se reproduza a 

metade a cada intervalo de tempo corresponde a uma meia-vida a quantidade de 

fármaco existente no organismo no final do intervalo é igual a 50% da quantidade no 

início desse intervalo. 

O gráfico anterior apresenta de forma genérica o que acontece com a quantidade de 

fármaco no organismo humano ao longo do tempo. 

A meia vida do antibiótico Amoxicilina e de 1 hora assim se uma dose desse antibiótico 

for injetada às 12h em um paciente o percentual dessa dose que restará no seu 

organismo às 13h30min será aproximadamente de:  

a) 10% 

b) 15% 

c) 25% 

d) 35% 

e) 50% 

 
6. O processo de interpretação de imagens capturadas por sensores instalados a bordo 

de satélites que imageiam determinadas faixas ou bandas do espectro de radiação 
eletromagnética (REM) baseia-se na interação dessa radiação com os objetos 
presentes sobre a superfície terrestre. Uma das formas de avaliar essa interação é por 
meio da quantidade de energia refletida pelo objeto. A relação entre a refletância de um 
dado objeto e o comprimento de onda da REM é conhecida como curva de 
comportamento espectral ou assinatura espectral do objeto, como mostra na figura, 
para objetos comuns na superfície terrestre. 

 

 

De acordo com as curvas de assinatura espectral apresenta na figura, para que se obtenha a 
melhor discriminação dos alvos mostrados, convém selecionar a banda correspondente a que 
comprimento de onda em micrômetros (µm)? 

a) 0,4 a 0,5. 
b) 0,5 a 0,6. 
c) 0,6 a 0,7. 
d) 0,7 a 0,8. 
e) 0,8 a 0,9. 

 
 



7. O gráfico abaixo ilustra o resultado de um estudo sobre o aquecimento global. A curva 
mais escura e contínua representa o resultado de um cálculo em que se considerou a 
soma de cinco fatores que influenciaram a temperatura média global de 1900 a 1990, 
conforme mostrado na legenda do gráfico. A contribuição efetiva de cada um desses 
cinco fatores isoladamente é mostrada na parte inferior do gráfico.  

 
Internet: <solar-center.stanford.edu>. 
 
Os dados apresentados revelam que, de 1960 a 1990, contribuíram de forma efetiva e 
positiva para aumentar a temperatura atmosférica: 
a) aerossóis, atividade solar e atividade vulcânica. 
b) atividade vulcânica, ozônio e gases estufa. 
c) aerossóis, atividade solar e gases estufa. 
d) aerossóis, atividade vulcânica e ozônio. 
e) atividade solar, gases estufa e ozônio. 
 
 

8. Durante uma obra em um clube, um grupo de trabalhadores teve de remover uma 
escultura de ferro maciço colocada no fundo de uma piscina vazia. Cinco trabalhadores 
amarraram cordas à escultura e tentaram puxá-la para cima, sem sucesso. 

           Se a piscina for preenchida com água, ficará mais fácil para os trabalhadores     
removerem a escultura, pois a 
a) escultura flutuará, desta forma, os homens não precisarão fazer força para remover a 
escultura do fundo. 
b) escultura ficará como peso menor. Desta forma, a intensidade da força necessária para 
elevar a escultura será menor. 
c) água exercerá uma força na escultura proporcional a sua massa, e para cima. Esta força se 
somará à força que os trabalhadores fazem para anular a ação da força peso da escultura. 
d) água exercerá uma força na escultura para baixo, e esta passará a receber uma força 
ascendente do piso da piscina. Esta força ajudará a anular a ação da força peso na escultura. 
e) água exercerá uma força na escultura proporcional ao seu volume, e para cima. Esta força 
se somará à força que os trabalhadores fazem, podendo resultar em uma força ascendente 
maior que o peso da escultura. 
 
 



9. Os motores elétricos sãodispositivos com diversas aplicações, dentre elas, destacam-se 
aquelas que proporcionam conforto e praticidade para as pessoas. É inegável a 
preferência pelo uso de elevadores quando o objetivo é o transporte de pessoas pelos 
andares de prédios elevados. Nesse caso, um dimensionamento preciso da potência dos 
motores utilizados nos elevadores é muito importante e deve levar em consideração 
fatores como economia de energia e segurança. 

 
Considere que um elevador de 800 kg, quando lotado com oito pessoas ou 600 kg, precisa ser 
projetado. Para tanto, alguns parametros deverão ser dimensionados. O motor será ligado à rede 
elétrica que fornece 220 volts de tensão. O elevador deve subir 10 andares, em torno de 30 
metros, a uma velocidade constante de 4 metros por segundo. Para fazer uma estimativa simples 
da potência necessária e da corrente que deve ser fornecida ao motor do elevador para ele 
operar com lotação máxima, considere que a tensão seja contínua, que a aceleração da 
gravidade vale 10 m/s2 e que o atrito pode ser desprezado. Nesse caso, para um elevador lotado, 
a potência média de saída do motor do elevador e a corrente elétrica máxima que passa no motor 
serão respectivamente de 

 24kW e 109A. 

 32kW e 145A. 

 56kW e 255A. ~~ 

 180kW e 818A. 

 240kW e 1090A.~ 

 


