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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO 

SE NECESSÁRIO, ADOTE g = 10 m/s£. 

 

1. Um circuito de Fórmula Mundial circular, com 320 m 

de raio, tem como velocidade de segurança 40 m/s. 

Calcule a tangente do ângulo de inclinação da pista. 

Observação: velocidade de segurança é a velocidade com 

a qual o carro pode trafegar sem que nenhuma força de 

atrito lateral seja exercida em suas rodas. 

 

 
 

 

2. Um pêndulo é constituído por uma esfera de aço presa a 

um fio de nylon. Enquanto balança a esfera fica sujeita à 

força peso P e à força T aplicada pelo fio. 

Determine a resultante dessas forças, no ponto mais baixo 

da trajetória. 

 

 
 

 

3. O chapéu mexicano, representado na figura, gira com 

velocidade angular constante. Cada assento é preso por 

quatro correntes, que formam com a vertical um ângulo de 

30°. As correntes estão presas à borda do círculo superior, 

cujo diâmetro é de 6,24 m, enquanto o comprimento das 

correntes é de 6 m. A massa de cada criança é de 34 kg, 

sendo desprezíveis as massas dos assentos e das correntes. 

Dados: g = 10 m/s£, Ë3 = 1,7 

 

 
 

Calcule: 

a) a velocidade delas ao longo da trajetória circular; 

b) a tensão em cada corrente. 

 

4. A figura a seguir mostra um carro fazendo uma curva 

horizontal plana, de raio R = 50 m, em uma estrada 

asfaltada. O módulo da velocidade do carro é constante e 

suficientemente baixo para que se possa desprezar a 

resistência do ar sobre ele. 

 

 
 

1 - Cite as forças que atuam sobre o carro e desenhe, na 

figura, vetores indicando a direção e o sentido de cada 

uma dessas forças. 

2 - Supondo valores numéricos razoáveis para as 

grandezas envolvidas, determine a velocidade que o carro 

pode ter nessa curva. 

3 - O carro poderia ter uma velocidade maior nessa curva 

se ela fosse inclinada. Indique, nesse caso, se a parte 

externa da curva, ponto A, deve ser mais alta ou mais 

baixa que a parte interna, ponto B. Justifique sua resposta. 

 

5. A figura representa uma roda-gigante que gira com 

velocidade angular constante em torno do eixo horizontal 

fixo que passa por seu centro C.  
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Numa das cadeiras há um passageiro, de 60kg de massa, 

sentado sobre uma balança de mola (dinamômetro), cuja 

indicação varia de acordo com a posição do passageiro. 

No ponto mais alto da trajetória o dinamômetro indica 

234N e no ponto mais baixo indica 954N. 

Considere a variação do comprimento da mola desprezível 

quando comparada ao raio da roda. 

Calcule o valor da aceleração local da gravidade. 

 

6. Uma caixa é pendurada no teto de um ônibus por meio 

de fios ideais presos a um dinamômetro de massa 

desprezível. A figura mostra esses objetos em equilíbrio 

em relação ao ônibus, enquanto ele está percorrendo um 

trecho circular de uma estrada horizontal, com velocidade 

de 72 km/h. Nessa situação, o dinamômetro mostra que a 

tensão no fio é 65 N. 

 

 
 

Sabendo que a massa da caixa é 6,0 kg, calcule o raio da 

curva da estrada. 

 

7. Uma atração muito popular nos circos é o "Globo da 

Morte", que consiste numa gaiola de forma esférica no 

interior da qual se movimenta uma pessoa pilotando uma 

motocicleta. Considere um globo de raio R = 3,6m. 

a) Faça um diagrama das forças que atuam sobre a 

motocicleta nos pontos A, B, C e D indicados na figura 

adiante, sem incluir as forças de atrito. Para efeitos 

práticos, considere o conjunto piloto + motocicleta como 

sendo um ponto material. 

b) Qual a velocidade mínima que a motocicleta deve ter no 

ponto C para não perder o contato com o interior do 

globo? 

 

 
 

 

8. Observe o fenômeno indicado na tirinha a seguir. 

 

 
 

A força que atua sobre o peso e produz o deslocamento 

vertical da garrafa é a força 

a) de inércia. b) gravitacional. c) de empuxo. 

d) centrípeta. e) elástica. 

9. Desprezando-se qualquer tipo de resistência e 

adotando-se g=10m/s£, um corpo de 100g é abandonado 

do repouso no ponto A do trilho da figura, e se desloca 

segundo as leis da natureza estudadas na Física. 
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O corpo exerce no ponto B do trilho uma força de 

intensidade: 

a) 9,0 Nb) 5,0 N c) 4,5 N d) 1,0 N e) 0,5 N 

 

10. Na figura, o fio ideal prende uma partícula de massa m 

a uma haste vertical presa a um disco horizontal que gira 

com velocidade angular Ÿ constante. A distância do eixo 

de rotação do disco ao centro da partícula é igual a 

0,1Ë3m. A velocidade angular do disco é: 

Dado: g=10m/s£ 

a) 3 rad/s b) 5 rad/s c) 5Ë2 rad/s 

d) 8Ë3 rad/s e) 10 rad/s 

 
11. Um carro de massa m = 1000 kg realiza uma curva de 

raio R = 20 m com uma velocidade angular w = 10 rad/s. A 

força centrípeta atuando no carro em newtons vale: 

a) 2,0 10§.  b) 3,0 10§. c) 4,0 10§ .  

d) 2,0 10¦. e) 4,0 10¦. 

 

12. Um cubo de gelo de massa a 100g é abandonado a 

partir do repouso da beira de uma tigela hemisférica de 

raio 45cm. 

Considerando desprezível o atrito entre o gelo e a 

superfície interna da tigela e sendo g=10m/s£, é correto 

afirmar que a velocidade do cubo, ao chegar ao fundo da 

tigela: 

 

 
 

a) Atinge um valor máximo de 30m/s. 

b) Assume o valor máximo de 3m/s. 

c) Tem sempre o mesmo valor, qualquer que seja o raio da 

tigela. 

d) Não ultrapassa o valor de 1m/s. 

e) Será maior, quanto maior for a massa do cubo de gelo. 

 

13. Um avião de brinquedo é posto para girar num plano 

horizontal preso a um fio de comprimento 4,0m. Sabe-se 

que o fio suporta uma força de tração horizontal máxima 

de valor 20N. Sabendo-se que a massa do avião é 0,8kg, a 

máxima velocidade que pode ter o avião, sem que ocorra o 

rompimento do fio, é 

a) 10 m/s b) 8 m/s  c) 5 m/s 

d) 12 m/s e) 16 m/s 

 

 
 

 

14. Um automóvel percorre uma curva circular e 

horizontal de raio 50 m a 54 km/h. Adote g = 10 m/s£. O 

mínimo coeficiente de atrito estático entre o asfalto e os 

pneus que permite a esse automóvel fazer a curva sem 

derrapar é 

a) 0,25  b) 0,27  c) 0,45 

d) 0,50  e) 0,54 
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15. Durante uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça, 

um dos aviões descreve a trajetória circular da figura, 

mantendo o módulo de sua velocidade linear sempre 

constante. 

 

 
 

Sobre o descrito são feitas as seguintes afirmações: 

 

I - A força com a qual o piloto comprime o assento do 

avião varia enquanto ele percorre a trajetória descrita. 

II - O trabalho realizado pela força centrípeta que age 

sobre o avião é nulo em qualquer ponto da trajetória 

descrita. 

III - Entre os pontos A e B da trajetória descrita pelo avião 

não há impulso devido à ação da força centrípeta. 

 

Somente está correto o que se lê em 

a) I b) II c) III d) II e III e) I e II 

 

16. 

  
A figura representa em plano vertical um trecho dos 

trilhos de uma montanha russa na qual um carrinho está 

prestes a realizar uma curva. Despreze atritos, considere a 

massa total dos ocupantes e do carrinho igual a 500 kg e a 

máxima velocidade com que o carrinho consegue realizar 

a curva sem perder contato com os trilhos igual a 36 km/h. 

O raio da curva, considerada circular, é, em metros, igual a 

a) 3,6 b) 18 c) 1,0 d) 6,0 e) 10 

 

17. Em uma estrada, um automóvel de 800 kg com 

velocidade constante de 72km/h se aproxima de um fundo 

de vale, conforme esquema a seguir. 

Dado: g=m/s£ 

 

 
 

Sabendo que o raio de curvatura nesse fundo de vale é 

20m, a força de reação da estrada sobre o carro é, em 

newtons, aproximadamente, 

a) 2,4.10¦ b) 2,4.10¥ c) 1,6.10¥ 

d) 8,0.10¤ e) 1,6.10¤ 

 

18. Um corpo de massa m é abandonado, a partir do 

repouso, no ponto A de uma pista cujo corte vertical é um 

quadrante de circunferência de raio R.  

 
Considerando desprezível o atrito e sendo g a aceleração 

local da gravidade, pode-se concluir que a máxima 

deformação da mola, de constante elástica k, será dada por 

a) Ë(mgR/k) b) Ë(2mgR/k) c) (mgR)/k 

d) (2mgR)/k e) (4m£g£R£)/k£ 

19. Uma pedra, presa a um barbante, está girando num 

plano horizontal a 5,0m de altura, quando ocorre a ruptura 

do barbante. A partir desse instante, o componente 

horizontal do deslocamento da pedra até que ela atinja o 

solo é de 8,0m. Adote g = 10m/s£ e despreze a resistência 
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do ar. A velocidade da pedra no instante de ruptura do 

barbante tem módulo, em m/s, 

a) 1,6  b) 4,0  c) 5,0 

d) 8,0  e) 16 

20. A trajetória de uma partícula, representada na figura, é 

um arco de circunferência de raio r = 2,0 m, percorrido 

com velocidade de módulo constante, v = 3,0 m/s. 

 

 
 

O módulo da aceleração vetorial dessa partícula nesse 

trecho, em m/s£, é 

a) zero. b) 1,5. c) 3,0. d) 4,5. 

e) impossível de ser calculado. 

GABARITO 

1. Na horizontal N.senš = m.v£/R 

Na vertical N.cosš = mg 

Dividindo a primeira expressão pela segunda: 

tgš = v£/(Rg) = 1600/3200 = 0,5 

2. Pr£/gl ; onde v é a velocidade do corpo no ponto e l é o 

comprimento do pêndulo. 

3. a) 6 m/s b) 100 N 

4. 1) Desprezando-se a resistência do ar, as forças, que 

atuam sobre o carro são: 

P (força peso) 

N (força de reação normal) 

Fat (força de atrito) 

(observe a figura I) 

2) Para que o carro possa fazer a cuva, sem derrapar, a 

força de atrito (Fat) deve cumprir o papel da resultante 

centrípeta (Fcp). Assim, temos: 

Fcp = Fat 

m . V£/R = ˜ . N 

Mas, N = P = m . g, portanto: 

m . V£/R = ˜ . mg 

V = Ë(R˜g) 

Supondo valores numéricos razoáveis para ˜ e g, vem: 

˜ = 0,45 g = 10 m/s£ 

V = Ë(R . ˜ . g)  V = Ë(50 . 0,45 .10) 

V = 15 m/s ou 54 km/h 

3) Para que o carro possa fazer a curva com velocidade de 

módulo maior, sem derrapar, a parte externa da mesma 

(ponto A) de ser mais alta que a parte interna (ponto B), 

pois tal fato aumentaria a intensidade da resultante 

centrípeta. 

 
5. g = 9,9 m/s£ 

6. Aplicando o princípio fundamental da dinâmica, 

F(resultante) = massa.aceleração, considerando que o 

movimento da caixa é circular, tem-se: 

Tcosš = mg e Tsenš = (mv£)/R, onde T é a tensão no fio, š 

é o ângulo que o fio faz com a vertical, v é a velocidade da 

caixa (igual à do ônibus) e R é o raio da trajetória.  

Da primeira equação, obtem-se: 

cosš = (mg)/T = (6 × 10)/65 = 12/13, de onde senš = Ë[1 

- (12/13)£] = 5/13.  

Usando, então, a segunda equação, chegamos a R = 

(mv)£/(Tsenš) = (6×20£×13)/(65×5) = 96m. 

7. a) Observe a figura a seguir  

 

 
b) 6,0 m/s 

8. [D] 9. [B] 10. [E] 11. [A] 12. [B] 13. [A]  

14. [C] 15. [E] 16. [E] 17. [B] 18. [B] 19. [D] 

20. [D] 

 


