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Exercícios I 
 
1. Em um triângulo retângulo a hipotenusa mede 20 m e um dos catetos 12 m. Qual o comprimento do outro cateto? 

16 m 

 
  2. Em um triângulo retângulo a hipotenusa mede 10 m e um dos ângulos 30º. Calcular a medida dos dois catetos. 

8,66 m, 5 m 

 
  3. Um dos catetos de um triângulo retângulo mede 8 m e o ângulo a ele oposto 25°. Quanto mede a hipotenusa e o 

outro cateto? 
hipotenusa = 18,93 m, cateto = 17,16 m 

 
  4. Em um triângulo retângulo os catetos medem 5 m e 12 m. Qual a medida da hipotenusa? 

13 m 
 
  5. Um dos catetos de um triângulo retângulo mede 10 m e o ângulo a ele adjacente 53°. Qual a medida da hipotenusa e 

do outro cateto? 
hipotenusa = 16,62 m, cateto = 13,27 m 

 
  6. Os catetos de um triângulo retângulo medem 3 m e 4 m. Calcular o seno, o cosseno e a tangente de cada um dos 

ângulos agudos. 
ângulo maior: sen = 0,8; cos = 0,6; tan = 1,333; ângulo menor: sen = 0,6; cos = 0,8; tan = 0,75 

 
  7. Calcular o módulo e a direção da resultante de duas forças ortogonais (perpendiculares - ⊥) de módulos 

respectivamente iguais a 16 N e 20 N. 
25,61 N, 38,66° em relação à força de 20 N 

 
  8. Supondo que as forças do problema anterior formam entre si um ângulo de 30°, qual o valor do módulo da 

resultante? 
34,79 N 

 
  9. Uma força de 25 N deve ser decomposta em duas componentes ortogonais (perpendiculares - ⊥)  de modo que uma 

das componentes tenha intensidade de 24 N. Qual a intensidade da outra componente? 
7 N 

 
10. Uma força de 40 N foi decomposta em duas componentes ortogonais (perpendiculares - ⊥) de intensidades iguais. 

Qual a intensidade de cada componente? 
28,28 N 

 
11. Uma força de 60 N foi decomposta em duas componentes ortogonais (perpendiculares - ⊥) Fx e Fy. Sabendo que Fx 

= 2Fy, determinar o módulo de cada componente. 
Fx = 53,67 N, Fy = 26,83 N 

 
12. A soma das intensidades de duas forças ortogonais é 23 N. Qual o módulo de cada uma delas sabendo que a 

resultante tem módulo igual a 17 N? 
15 N, 8 N 

 
13. A diferença das intensidades de duas forças ortogonais (perpendiculares - ⊥) é 49 N. Qual o módulo de cada uma 

delas sabendo que a resultante tem módulo igual a 61 N? 
60 N, 11 N 

 
14. Um atleta corre 600 m para o norte, depois 700 m para o leste (em uma direção que forma um ângulo reto com a 

direção norte) e retorna ao ponto de partida. Considerando que todo o trajeto foi feito em linha reta, qual a 
distância total percorrida pelo atleta? 

        2221,95 m 

 
15. Duas forças de módulos iguais a 60 N e 80 N formam entre si um ângulo de 60º. Qual o módulo da força resultante? 

121,66 N 
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16. Uma força de 25 kgf é decomposta em duas componentes ortogonais (perpendiculares - ⊥) de modo que uma das 

componentes tem intensidade de 24 kgf. Qual a intensidade da outra componente? 
7 kgf 

 
17. Uma força de 30 kgf é decomposta em duas componentes ortogonais (perpendiculares - ⊥) de módulos iguais. Qual 

o módulo de cada componente? 
21,21 kgf 

 
18. Que ângulo deve fazer duas forças de mesma intensidade para que o módulo da resultante seja igual a 1,75 vezes o 

módulo de cada componente? 
57,91º (58º) 

 
19. Determinar as componentes horizontal e vertical de uma força de 400 N, cuja direção forma um ângulo de 50º com 

a horizontal. 
horiz: 257,11 N; vert: 306,42 N 

 
20. Determinar a resultante de duas forças de 10 kgf aplicadas no mesmo ponto quando o ângulo entre elas for 30º. 

19,32 kgf 

 
21. Para atravessar um rio um nadador orienta-se perpendicularmente às suas margens. Se a velocidade do nadador é 

2 m/s e a velocidade da correnteza é 0,5 m/s, qual é a velocidade resultante do nadador? 
2,06 m/s 

 
22. Uma bola é chutada com velocidade inicial de 25 m/s, em um ângulo de 35º com a horizontal. Determinar as 

componentes vertical e horizontal da velocidade inicial. 
horiz: 20,48 m/s; vert: 14,34 m/s 

 
23. Um corredor está saindo do bloco de largada e somente um pé está tocando nele. Ele empurra o bloco 

horizontalmente com uma força de 500 N e verticalmente com uma força de 800 N. Qual o módulo e a direção da 
resultante destas forças? 
943,40 N; 58º com a horizontal 

 
24. Duas equipes de três indivíduos estão jogando cabo de guerra. Os indivíduos da equipe A, puxando para a direita, 

aplicam na corda forças de 150 N, 200 N e 250 N. Os indivíduos da equipe B, puxando para a esquerda, aplicam na 
corda forças de 200 N, 180 N e 230 N. Qual a resultante destas forças? Qual a equipe vencedora? 

      10 N; equipe B vence 

 

25. Sara e Beto devem transferir uma geladeira para outro lado. Ambos empurram paralelamente ao chão, Sara com  
      uma força de 350 N e um ângulo em relação a resultante de 30° e Beto com uma força de 400 N e um ângulo em  
      relação a resultante de 20°. 
      a) Qual a intensidade da resultante das forças produzidas por Sara e Beto? 
      b) Se a quantidade da força de atrito que se opõe diretamente à direção do movimento da geladeira for de 700 N,      
      serão eles capazes de deslocar a geladeira? 
      680 N, não serão capazes. 

 
 
26. O que é cinemática e cinética? 
 
 
 
27. Qual a unidade de medida de: força, peso, massa? 
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28. Qual o fator de multiplicação e o símbolo dos seguintes prefixos do SI? 
 

Fator de Multiplicação Prefixo Símbolo 

 Mega  

 Quilo  

 Micro  

 Mili  

 Tera  

 Deci  

 giga  

 Centi  

 
 29. Colocar em Notação Científica os seguintes valores: 
 
 0,00580 = _________________________ 

 78,5       = _________________________ 

 0,258     = _________________________ 

 1789      = _________________________ 

 1/104     = _________________________ 

 1/10-2    = _________________________ 

 
30. Qual a direção e sentido dos vetores abaixo? 
 
a)         
 
 
 
 
 
b)  
 
 
c)    


