
 

 

 

 

Olá, estudantes! 

Esta semana vamos estudar na Aula Paraná de física sobre: Impulso e teorema do 

impulso. Para ajudar em seus estudos, você está recebendo o resumo dos conteúdos. 

Relembrando que teremos 2 aulas e vamos tratar sobre: 

 

  

 

Olá! Que bom te ver por aqui novamente, nos próximos parágrafos vamos explorar um pouco sobre 

os conceitos de impulso e teorema do impulso e também como esses assuntos são importantes 

para entendermos um pouco mais sobre como as coisas funcionam no nosso dia a dia. 

Aula 13 

Impulso 

Quantidade de movimento 

Para iniciarmos os estudos sobre impulso é necessária uma pequena retomada sobre o conceito de 

quantidade de movimento (ou momento linear). A quantidade de movimento é uma grandeza 

vetorial determinada pelo produto entre a massa e a velocidade. O vetor momento linear apresenta 

a mesma direção e sentido do vetor velocidade. 

Conceito de Força 

A força é uma ação capaz de alterar a velocidade de um corpo e/ou deformá-lo.  

                          

A Força Resultante é a soma vetorial de todas as forças aplicadas sobre um corpo. 

 

AULA: 13 Impulso 

AULA: 14 Teorema do impulso 

Física 

1ª SÉRIE 

SEMANA 7 



 

 

Impulso de uma força 

O impulso é uma grandeza vetorial definida pelo produto da força média aplicada sobre um corpo 

pelo intervalo de tempo. 

  

Observação:  

a unidade para o impulso é N.s  (Newton.segundo), lembrando que a força deve estar em newtons 

e o tempo em segundos. Também podemos escrever a unidade de impulso como kg.m/s. 

O impulso pode ser determinado pela área do gráfico força versus  tempo. 

 

Aula 14 

Teorema do Impulso 

  – Impulso N.s 

Q – Quantidade de movimento kg . m/s 

 

 O teorema do impulso diz que a aplicação de uma força sobre um corpo durante um 

determinado intervalo de tempo resulta em uma variação da sua quantidade de movimento.     

 Repare que o impulso sobre um corpo gera sobre ele uma mudança na sua velocidade, ou seja, 

muda o estado de movimento do corpo. 

 Agora você está pronto para responder os exercícios a seguir. Até a próxima! 

 

 

     
           

         

      
             

             



 

 

 

LISTA DE EXERCÍCIOS AULAS 13 e 14 

 

1) Uma bola de vôlei, ao ser rebatida por um jogador, a força média aplicada é de 300N em um intervalo de 

tempo de 0,012s. Nessa situação o impulso sobre a bola é de: 

a) 1,8 N.s 

b) 3,6 N.s 

c) 8,0 N.s 

d) 15 N.s 

2) Uma bola de futebol, em uma cobrança de penalidade máxima (pênalti), o centroavante aplica uma força 

de 900N em um intervalo de tempo de 0,02s. O impulso da força sobre a bola é de: 

a) 18 N.s 

b) 9 N.s 

c) 4,5 N.s 

d) 27 N.s 

3) Uma bola de borracha e outra, feita com massa de modelar, ambas com      são abandonadas da 

mesma altura até atingir um piso rígido. Marque V para as preposições VERDADEIRAS e F para as FALSAS e 

assinale a alternativa com a sequência correta. 

(   ) As duas apresentam o mesma variação da quantidade de movimento durante a queda.  

(   ) Desde o início da colisão até o seu término, as duas apresentam o mesmo valor de impulso. 

(    ) Elas exercem a mesma força sobre o piso desde o início da colisão até o seu término. 

a) V – V – V         b) F – V – V       c) V – F – V       d) V – V – F 

4) Uma bola de vôlei com massa       , é atingida pelo jogador e, saindo do repouso, atinge uma 

velocidade de      . Determine o valor do impulso. 

a) 9,0 N.s 

b) 8,1 N.s 

c) 6,4 N.s 

d) 3,2 N.s 

e) 1,2 N.s 

 

5) Para empurrar um móvel, uma pessoa realiza uma força variável que após um tempo se torna constante, 

como indica o gráfico a seguir. Nessa situação determine o impulso da força sobre o móvel entre 0s e 4s. 

 
a) 8 N.s 
b) 16 N.s 
c) 24 N.s 
d) 32 N.s 
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