
Lista de Exercícios (Profº Ito) – Componentes da Resultante 
 
1. Um balão de ar quente está sujeito às forças 

representadas na figura a seguir. Qual é a intensidade, a 

direção e o sentido da resultante dessas forças? 

 

 

 

2. A figura a seguir mostra as forças que atuam num 

aeromodelo. Qual é a intensidade, direção e sentido da 

resultante dessas forças? 

 

 
 

3. As cordas A, B e C da figura a seguir têm massa 

desprezível e são inextensíveis. As cordas A e B estão 

presas no teto horizontal e se unem à corda C no ponto P. 

A corda C tem preso à sua extremidade um objeto de 

massa igual a 10 kg. Considerando o sistema em 

equilíbrio, 

 

 
a) faça o diagrama das forças que atuam no ponto P. 

b) qual a força resultante sobre o objeto? Justifique a 

resposta. 

c) qual o valor do módulo das tensões nas cordas A, B e C? 

 

4. A figura a seguir mostra um bloco de massa 1,9 kg 

pendurado por um fio de massa desprezível que passa por 

duas roldanas, também de massas desprezíveis. Na outra 

extremidade há um balão cheio de hélio. Se a massa do 

balão é 100 g e o sistema move-se para cima com 

aceleração 3,0 m/s£, determine o volume do balão, em m¤. 

Considere a densidade do ar igual a 1,3 kg/m¤. 

 

 
 

 

5. O desenho representa uma saladeira com a forma de um 

hemisfério; em seu interior há um morango em repouso na 

posição indicada. 

 

 
 

a) Determine a direção e o sentido da força  f exercida pela 

saladeira sobre o morango e calcule seu módulo em 

função do módulo do peso P do morango. 

b) Informe em que corpos estão atuando as reações à força 

f e ao peso P. 

 

6. Uma bola de massa 1,0 kg, presa à extremidade livre de 

uma mola esticada de constante elástica k = 2000 N/m, 

descreve um movimento circular e uniforme de raio r = 

0,50 m com velocidade v = 10 m/s sobre uma mesa 

horizontal e sem atrito. A outra extremidade da mola está 

presa a um pino em O, segundo a figura a seguir. 
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a) Determine o valor da força que a mola aplica na bola 

para que esta realize o movimento descrito. 

b) Qual era o comprimento original da mola antes de ter 

sido esticada? 

 

 
7. Uma criança de 15 kg está sentada em um balanço 

sustentado por duas cordas de 3,0 m de comprimento cada, 

conforme mostram as figuras (a) e (b) a seguir. 

a) Qual a tensão em cada uma das duas cordas quando o 

balanço está parado [figura (a)]? 

b) A criança passa a balançar de modo que o balanço 

atinge 0,5 m de altura em relação ao seu nível mais baixo, 

[figura (b)]. Qual a tensão máxima em cada uma das duas 

cordas nesta situação? 

 

 
 

8. Na viagem do descobrimento, a frota de Cabral precisou 

navegar contra o vento uma boa parte do tempo. Isso só foi 

possível graças à tecnologia de transportes marítimos mais 

moderna da época: as caravelas. Nelas, o perfil das velas é 

tal que a direção do movimento pode formar um ângulo 

agudo com direção do vento, como indicado pelo 

diagrama de forças a seguir: 

 

 
 

Considere uma caravela com massa de 20000kg. 

a) Utilizando a régua, reproduza o diagrama de forças e 

determine o módulo, direção e sentido da força resultante. 

b) Calcule a aceleração da caravela. 

 

9.  

 

 
 

Com base nas opções apresentadas na figura anterior, o 

vetor que representa a aceleração da esfera, ao passar pelo 

ponto D, é: 

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

 

TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES.  

Uma esfera de massa m, suspensa por um fio a um ponto 

O, é solta, a partir do repouso, de um ponto A, 

descrevendo um arco de circunferência e passando a 

oscilar entre as posições extremas A e E. A figura a seguir 

ilustra esse movimento. 

 

10. Tendo em vista os esforços a que o fio fica submetido, 

a posição em que ele terá mais probabilidade de se romper 

será: 
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a) A b) B c) C d) D e) E 

 

11. Na  figura, L é uma linha de comprimento 0,5 m, fixa 

em O, e P é uma pedra de 5 g em movimento circular. A 

tensão máxima suportada pela linha é 25 N. A velocidade 

máxima (em relação ao ponto O) da pedra que a linha 

suporta é: 

 
a) 10 m/s; b) 20 m/s; c) 30 m/s; 

d) 40 m/s; e) 50 m/s. 

 

12. A figura a seguir mostra, num plano vertical, parte dos 

trilhos do percurso circular de uma "montanha russa" de 

um parque de diversões. A velocidade mínima que o 

carrinho deve ter, ao passar pelo ponto mais alto da 

trajetória, para não desgrudar dos trilhos vale, em metros 

por segundos: 

a) Ë20. b) Ë40. c) Ë80. d) Ë160. e) Ë320. 

 
 

13. Num pêndulo cônico, a massa m gira numa 

circunferência horizontal, estando submetida às forças 

peso P vetorial e tração T vetorial, conforme a figura a 

seguir. 

 
 

Nestas condições, a intensidade da força centrípeta é 

a) nula, pois o movimento é uniforme. 

b) dada pela componente da tração, T.senš 

c) dada pela componente da tração, T.cosš 

d) dada pela resultante T - P cosš 

e) dada pela resultante T - P senš 

 

14. Um carro de massa m realiza uma curva, numa pista 

plana e horizontal de raio R, com velocidade v. A força de 

atrito entre os pneus e o solo, resultante centrípeta, tem 

módulo dado por 

a) m v£/R 

b) m v£/2 

c) m v£/2 R 

d) v£/2 R 

e) v/2 R 
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15. Um pequeno corpo de massa m, preso à extremidade 

de um fio, constituindo um pêndulo cônico, gira com 

velocidade v num círculo horizontal de raio R, como na 

figura a seguir. 

Sendo g a aceleração local da gravidade e š o ângulo do 

fio com a vertical, a velocidade do corpo é: 

a) Ë(Rg) 

b) Ë(2Rg) 

c) Ë(Rg senš) 

d) Ë(2Rg cosš) 

e) Ë(Rg tgš) 

 

 
 

 

16. Dois vetores perpendiculares ù1 e ù‚ representam 

forças de 12 N e 16 N, respectivamente. Os módulos, em 

newtons, de ù1 -ù‚ e ù1+ù‚ são, respectivamente, 

a) 20 e 20 b) 12Ë2 e 16Ë2 

c) 11 e 40 d) 4Ë2 e 28Ë2 

e) 4 e 28 

 

17. Um bloco de madeira desloca-se sobre uma superfície 

horizontal, com velocidade constante, na direção e sentido 

da seta, puxado por uma pessoa, conforme a figura a 

seguir.  A resultante das forças que a superfície exerce 

sobre o bloco pode ser representada por: 

 
 

 

18. Observe o desenho. 

 

 
 

Esse desenho representa um trecho de uma montanha 

russa. Um carrinho passa pelo ponto P e não cai. 

Pode-se afirmar que, no ponto P, 

a) a força centrífuga que atua no carrinho o empurra 

sempre para a frente. 

b) a força centrípeta que atua no carrinho equilibra o seu 

peso. 

c) a força centrípeta que atua no carrinho mantém sua 

trajetória circular. 

d) a soma das forças que o trilho faz sobre o carrinho 

equilibra seu peso. 

e) o peso do carrinho é nulo nesse ponto. 

 

19. No "globo da morte", um clássico do espetáculo 

circense, a motocicleta passa num determinado instante 

pelo ponto mais alto do globo, como mostra a figura 

adiante. Supondo que, nesse trecho, a trajetória é circular e 

o módulo da velocidade é constante, no sentido 

anti-horário, indique a alternativa que apresenta 

corretamente a direção e sentido da força resultante que 

atua sobre a motocicleta nesse ponto. 
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20. Um corpo de massa m e peso P (vetorial) está suspenso 

por dois fios, 1 e 2, da maneira mostrada na figura à 

esquerda. A figura à direita mostra, em escala, as forças ù1 

e ù‚ que equilibram o peso P (vetorial), exercidas, 

respectivamente, pelos fios 1 e 2 sobre o corpo. 

 

 
 

A partir destas informações, pode-se concluir que o 

módulo (intensidade) do peso P (vetorial) vale, em 

newtons, 

a) 0,0. b) 2,0. c) 3,0. d) 4,0. e) 5,0. 

 

GABARITO 

1. 2 N, vertical, para cima. 

2. 2 N, horizontal, para a esquerda. 

3. a) Observe a figura a seguir:  

 

 
b) Força resultante = 0 

c) TÛ = 50Ë3 N 

T½ = 50 N 

TÝ = 100 N 

4. 02 m¤ 

5. a) direção f: vertical 

    sentido f = para cima 

    |f| = |P| 

b) reação à força f: na saladeira 

    reação ao peso: na Terra 

6. a) 200 N. 

b) 40 cm. 

7. a) 75 N. 

b) 100 N. 

8. a) Observe a figura a seguir  

 
R = 1000N; a direção e o sentido da força resultante são os 

do eixo Oy indicado na figura. 

b) 0,05 m/s£ 

9. [C] 10. [C] 11. [E] 12. [C] 13. [B] 14. [A] 

15. [E] 16. [A] 17. [B] 18. [C] 19. [A] 20. [D] 

 


