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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO 

Constantes físicas necessárias para a solução dos 

problemas: 

Aceleração da gravidade: 10 m/s£ 

 

1. Dois blocos, de massas M� e M‚, estão ligados através 

de um fio inextensível de massa desprezível que passa por 

uma polia ideal, como mostra a figura. O bloco 2 está 

sobre uma superfície plana e lisa, e desloca-se com 

aceleração a = 1 m/s£. Determine a massa M‚, em kg, 

sabendo que M = 1 kg. 

 

 
 

 

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO 

SE NECESSÁRIO, ADOTE g = 10 m/s£. 

 

2. Na figura têm-se três caixas com massas m1= 45,0 kg, 

m‚ = 21,0 kg, e mƒ = 34,0 kg, apoiadas sobre uma 

superfície horizontal sem atrito. 

 

 
 

a) Qual a força horizontal F necessária para empurrar as 

caixas para a direita, como se fossem uma só, com uma 

aceleração de 1,20m/s£? 

b) Ache a força exercida por m‚ em mƒ. 

 

3. Na figura a seguir, o cordão 1 sustenta a polia no seu 

eixo. O cordão 2 passa pela polia e sustenta os blocos A e 

B de massas desconhecidas. Inicialmente, o cordão 1 está 

submetido a uma força de tração de intensidade 120 N; e o 

cordão 3, a uma força de 40 N. Determine a aceleração 

adquirida pelo corpo A e a tração no cordão 1 após o 

cordão 3 ser cortado. 

 

 
 

 

4. Um bloco de 1,2 kg é empurrado sobre uma superfície 

horizontal, através da aplicação de uma força ù, de 

módulo 10 N conforme indicado na figura. Calcule o 

módulo da força normal exercida pela superfície sobre o 

bloco, em newtons. 

 

 
 

 

5. Um bloco A homogêneo, de massa igual a 3,0 kg, é 

colocado sobre um bloco B, também homogêneo, de 

massa igual a 6,0 kg, que por sua vez é colocado sobre o 
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bloco C, o qual apoia-se sobre uma superfície horizontal, 

como mostrado na figura a seguir. Sabendo-se que o 

sistema permanece em repouso, calcule o módulo da força 

que o bloco C exerce sobre o bloco B, em newtons. 

 

 
 

 

6. Um bloco de massa m é abaixado e levantado por meio 

de um fio ideal. Inicialmente, o bloco é abaixado com 

aceleração constante vertical, para baixo, de módulo a (por 

hipótese, menor do que o módulo g da aceleração da 

gravidade), como mostra a figura 1. 

Em seguida, o bloco é levantado com aceleração constante 

vertical, para cima, também de módulo a, como mostra a 

figura 2. Sejam T a tensão do fio na descida e T' a tensão 

do fio na subida. 

 

 
 

Determine a razão T'/T em função de a e g. 

 

7. Analise as figuras a seguir e leia com atenção o texto. 

 

 
 

Dois blocos de massas m e M, sendo M>m estão em 

repouso e em contato um ao lado do outro, sobre uma 

superfície plana. Se empurrarmos um dos blocos com uma 

força F, paralela à superfície, o conjunto irá mover-se com 

uma dada aceleração. 

 

Determine se faria diferença para as magnitudes da 

aceleração do conjunto e das forças de contato entre os 

blocos, se tivéssemos empurrado o outro bloco. 

 

8. Três blocos, A, B e C, deslizam sobre uma superfície 

horizontal cujo atrito com estes corpos é desprezível, 

puxados por uma força ù de intensidade 6,0N. 

 

 
 

A aceleração do sistema é de 0,60m/s£, e as massas de A e 

B são respectivamente 2,0kg e 5,0kg. 

A massa do corpo C vale, em kg, 

a) 1,0 b) 3,0 c) 5,0 d) 6,0 e) 10 

 

9. O bloco da figura, de massa 5,0 kg, move-se com 

velocidade constante de 1,0 m/s, num plano horizontal, 

sob a ação da força ù, constante e horizontal. 
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Se o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano vale 0,20, 

e a aceleração da gravidade, 10 m/s£, então o módulo de ù, 

em newtons, vale 

a) 25 b) 20 c) 15 d) 10 e) 5,0 

 

10. Dois blocos A e B de massas 10 kg e 20 kg, 

respectivamente, unidos por um fio de massa desprezível, 

estão em repouso sobre um plano horizontal sem atrito. 

Uma força, também horizontal, de intensidade F = 60N é 

aplicada no bloco B, conforme mostra a figura. 

 

 
 

O módulo da força de tração no fio que une os dois blocos, 

em newtons, vale 

a) 60. b) 50. c) 40. d) 30. e) 20. 

 

11. Dois carrinhos de supermercado podem ser acoplados 

um ao outro por meio de uma pequena corrente, de modo 

que uma única pessoa, ao invés de empurrar dois carrinhos 

separadamente, possa puxar o conjunto pelo interior do 

supermercado. Um cliente aplica uma força horizontal de 

intensidade F, sobre o carrinho da frente, dando ao 

conjunto uma aceleração de intensidade 0,5 m/s£. 

 

 
 

Sendo o piso plano e as forças de atrito desprezíveis, o 

módulo da força F e o da força de tração na corrente são, 

em N, respectivamente: 

a) 70 e 20. b) 70 e 40. 

c) 70 e 50. d) 60 e 20. 

e) 60 e 50. 

 

12. Para vencer o atrito e deslocar um grande contêiner C, 

na direção indicada, é necessária uma força F = 500N. 

Na tentativa de movê-lo, blocos de massa m = 15kg são 

pendurados em um fio, que é esticado entre o contêiner e o 

ponto P na parede, como na figura. Para movimentar o 

contêiner, é preciso pendurar no fio, no mínimo, 

 

 
 

a) 1 bloco b) 2 blocos c) 3 blocos  

d) 4 blocos e) 5 blocos 

 

Obs: sen 45° = cos 45° ¸ 0,7 tan 45° = 1 

 

13. A corrente da figura é formada por cinco elos, cada um 

com 50 g de massa. Um homem aplica-lhe uma força F 

vertical para cima e de módulo igual a 1,0 N, causando 

uma aceleração de 4,0 m/s£ à corrente. O módulo da força 
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que o segundo elo faz sobre o elo superior é: 

(Considere g = 10 m/s£) 

 

 
 

a) 0,10 N b) 0,20 N c) 0,30 N 

d) 0,40 N e) 0,50 N 

 

14. Um elevador de cargas possui massa total igual a 6,0 × 

10£ kg e o cabo que o sustenta suporta uma tensão máxima 

de 7,2 × 10¤ N. A aceleração máxima, em m/s£, que esse 

cabo pode imprimir ao elevador é 

a) 0,20.  b) 2,0.  c) 11. 

d) 12. 

 

15. Na figura abaixo, estão representados dois blocos de 

massas 1,0kg e 2,0kg, sobre uma superfície horizontal. O 

atrito é desprezível. Os dois blocos estão ligados por um 

fio de massa desprezível. Sobre o segundo bloco, age uma 

força horizontal F=6,0N. A aceleração do sistema e a 

tração no fio valerão, RESPECTIVAMENTE: 

a) 2,0 m/s£ e 2,0 N 

b) 3,0 m/s£ e 6,0 N 

c) 6,0 m/s£ e 6,0 N 

d) 3,0 m/s£ e 2,0 N 

 

 

 
16. Um funcionário está realizando manutenção em uma 

linha de transmissão de energia elétrica. Dispõe de um 

equipamento que está ligado à linha, conforme mostra a 

figura abaixo: 

 

 
 

Desprezando o peso do cabo e considerando que o peso do 

conjunto funcionário-equipamento é igual a 1000N, a 

tração no cabo tem módulo aproximadamente igual a: 

(Dados: sen 10°= 0,17 e cos 10°=0,98) 

a) 1000 N 

b) 8000 N 

c) 5900 N 

d) 2950 N 

e) 10000 N 

 

17. A figura a seguir representa dois objetos, P e Q, cujos 

pesos, medidos com um dinamômetro por um observador 

inercial, são 6 N e 10 N, respectivamente. 

 

 
 

Por meio de dois fios de massas desprezíveis, os objetos P 

e Q acham-se suspensos, em repouso, ao teto de um 

elevador que, para o referido observador, se encontra 
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parado. Para o mesmo observador, quando o elevador 

acelerar verticalmente para cima à razão de 1 m/s£, qual 

será o módulo da tensão no fio 2? 

(Considere a aceleração da gravidade igual a 10m/s£.) 

a) 17,6 N. b) 16,0 N. c) 11,0 N. 

d) 10,0 N. e) 9,0 N. 

 

18. Um caminhão trafega num trecho reto de uma rodovia, 

transportando sobre a carroceria duas 

caixas A e B de massas mÛ=600kg e m½=1000kg, 

dispostas conforme a figura. Os coeficientes de atrito 

estático e de atrito dinâmico entre as superfícies da 

carroceria e das caixas são, respectivamente, 0,80 e 0,50. 

O velocímetro indica 90km/h quando o motorista, 

observando perigo na pista, pisa no freio. O caminhão se 

imobiliza após percorrer 62,5 metros. 

 

 
 

Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S): 

 

01. O caminhão é submetido a uma desaceleração de 

módulo igual a 5,0m/s£. 

02. O caminhão pára, mas a inércia das caixas faz com que 

elas continuem em movimento, colidindo com a cabina do 

motorista. 

04. Somente a caixa B escorrega sobre a carroceria 

porque, além da desaceleração do caminhão, a caixa A 

exerce uma força sobre ela igual 3.000N. 

08. A caixa A não escorrega e, assim, a força que ela 

exerce sobre a caixa B é nula. 

16. As duas caixas não escorregam, permanecendo em 

repouso com relação à carroceria do caminhão. 

32. As caixas escorregariam sobre a superfície da 

carroceria, se o módulo da desaceleração do caminhão 

fosse maior do que 8,0m/s£. 

64. A caixa A não escorrega porque a inércia da caixa B a 

impede. 

 

19. Suponha que um comerciante inescrupuloso aumente 

o valor assinalado pela sua balança, empurrando 

sorrateiramente o prato para baixo com uma força ù de 

módulo 5,0 N, na direção e sentido indicados na figura. 

 

 
 

Com essa prática, ele consegue fazer com que uma 

mercadoria de massa 1,5 kg seja medida por essa balança 

como se tivesse massa de 

a) 3,0 kg. 

b) 2,4 kg. 

c) 2,1 kg. 

d) 1,8 kg. 

e) 1,7 kg. 

 

20. Responder a questão com base na figura abaixo, que 

representa dois blocos independentes sobre uma mesa 

horizontal, movendo-se para a direita sob a ação de uma 

força horizontal de 100N. 

 

 
 

Supondo-se que a força de atrito externo atuando sobre os 

blocos seja 25N, é correto concluir que a aceleração, em 

m/s£, adquirida pelos blocos, vale 

a) 5 b) 6 c) 7 d) 8 e) 9  
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GABARITO 
1. M‚ = 9 kg. 

2. a) F = 120 N. 

b) F‚ƒ = 40,8 N. 

3. Antes do fio ser cortado: 

T(1) = 2.T(2) = 120 ==> T(2) = 60 N 

T(2) = P(A) ==> P(A) = 60 N 

T(2) = P(B) + 40 = 60 ==> P(B) = 20 N 

Depois do fio ser cortado: 

60 - T(2) = 6.a 

T(2) - 20 = 2.a 

De onde vem que a = 5 m/s£ 

T(2) = 2.a + 20 = 10 + 20 = 30 N 

T(1) = 2.T(2) = 2.30 = 60 N 

4. 17 N. 

5. 90 N. 

6. Considerando o princípio fundamental da Dinâmica, 

F(resultante) = massa x aceleração tem-se: 

Na descida: mg - T = ma 

Na subida: T' - mg = ma 

Isolando as trações: 

T = mg - ma = m(g - a) 

T' = mg + ma = m(g + a) 

Assim T'/T = (g + a)/(g - a) 

7. A aceleração é a mesma nas duas situações. A força de 

contato será maior na situação do conjunto 1. 

8. [B] 

9. [D] 

10. [E] 

11. [C] 

12. [D] 

13. [C] 

14. [B] 

15. [A] 

16. [D] 

17. [C] 

18. 01 + 08 + 16 + 32 = 57 

19. [D] 

20. [A] 

 

 

 


