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1. Um ponto material está parado sobre uma 

prancha rígida horizontal, de massa desprezível, 

apoiada nas extremidades. O comprimento da 

prancha é de 3,0 m. O peso do ponto material é de 

60 N e este está a 1,0 m de uma das extremidades. 

Qual a força de sustentação de cada extremidade? 

 

2. Dois atletas em lados opostos de uma gangorra, 

como mostra a figura a seguir. Bráulio, pesando 

500N, está a 1,5 metros do eixo de rotação. 

DETERMINE, descrevendo todos os procedimentos 

e raciocínios adotados para atingir o resultado: 

 

 
 

a) o torque, ou momento resultante em relação ao 

eixo de rotação; 

b) para que lado a gangorra cairá. 

 

3. Uma tábua uniforme de 3 m de comprimento é 

usada como gangorra por duas crianças com 

massas 25 kg e 54 kg. Elas sentam sobre as 

extremidades da tábua de modo que o sistema fica 

em equilíbrio quando apoiado em uma pedra 

distante 1,0 m da criança mais pesada. Qual a 

massa, em kg, da tábua? 

Dado: g = 10 m/s£ 

 

 

4. Uma barra AC homogênea de massa m e 

comprimento L, colocada numa mesa lisa e 

horizontal, desliza sem girar sob a ação de uma 

força ù, também horizontal, aplicada na sua 

extremidade esquerda. Mostre que a força ù com 

que a fração BC de comprimento 2L/3 atua sobre a 

fração AB é igual a - 2ù/3 

 

 
 

 

5. Uma escada homogênea de 40 kg apóia-se sobre 

uma parede, no ponto P, e sobre o chão, no ponto C. 

Adote g = 10 m/s£. 

a) Desenhe as setas representativas das forças 

peso, normal e de atrito em seus pontos de 

aplicação. 

b) É possível manter a escada estacionária não 

havendo atrito em P? Neste caso, quais os valores 

das forças normal e de atrito em C? 

 

 
 

 

6. Um homem de massa m = 80 kg quer levantar um 

objeto usando uma alavanca rígida e leve. Os 

braços da alavanca têm 1,0 e 3,0 m. 

a) Qual a maior massa que o homem consegue 

levantar usando a alavanca e o seu próprio peso? 

b) Neste caso, qual a força exercida sobre a 
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alavanca no ponto de apoio? 

 

7. Dois copinhos de massa desprezível são 

pendurados nas extremidades de uma haste de 

alumínio, sendo o conjunto suspenso por um fio, 

conforme indica a figura a seguir. 

 

 
 

O copinho da esquerda (A) contém 60 grãos de 

feijão, e a massa da haste de alumínio equivale a 48 

grãos de feijão (suponha grãos de massas 

idênticas). 

Logo, o número de grãos de feijão que deve ser 

colocado no copinho da direita (B) para que o 

sistema permaneça em equilíbrio, com a haste na 

posição horizontal, é: 

a) 61 

b) 63 

c) 65 

d) 67 

e) 69 

 

8. Uma barra homogênea de comprimento L, 

articulada na extremidade O, é sustentada na 

horizontal por uma força vertical ù, aplicada no ponto 

A , que dista 3L/4 do ponto O. 

 

 
 

A razão entre a intensidade da força ù e o peso da 

barra é: 

a) 1/3; b) 2/3; c) 1; d) 3/4; e) 4/3. 

 

9. Cristiana e Marcelo namoram em um balanço 

constituído por um assento horizontal de madeira de 

peso desprezível e preso ao teto por duas cordas 

verticais. Cristiana pesa 4,8 × 10£ N e Marcelo, 7,0 × 

10£ N. 

Na situação descrita na figura, o balanço está 

parado, e os centros de gravidade da moça e do 

rapaz distam 25 cm e 40 cm, respectivamente, da 

corda que, em cada caso, está mais próxima de 

cada um. 

Sendo de 1,00 m a distância que separa as duas 

cordas, qual a tensão em cada uma delas? 

 

 
 

a) Cristiana: 1,6 × 10£ N e Marcelo: 10,2 × 10£ N 

b) Cristiana: 3,2 × 10£ N e Marcelo: 8,6 × 10£ N 

c) Cristiana: 4,0 × 10£ N e Marcelo: 7,8 × 10£ N 

d) Cristiana: 4,8 × 10£ N e Marcelo: 7,0 × 10£ N 

e) Cristiana: 6,4 × 10£ N e Marcelo: 5,4 × 10£ N 

 

10. Um fio, cujo limite de resistência é de 25 N, é 

utilizado para manter em equilíbrio, na posição 

horizontal, uma haste de metal, homogênea, de 

comprimento AB = 80 cm e peso = 15 N. 

A barra é fixa em A, numa parede, através de uma 

articulação, conforme indica a figura a seguir. 
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A menor distância x, para a qual o fio manterá a 

haste em equilíbrio, é: 

a) 16 cm b) 24 cm c) 30 cm 

d) 36 cm e) 40 cm 

 

11. A figura a seguir mostra uma peça de madeira, 

no formato de uma "forca", utilizada para suspender 

vasos de plantas. O conjunto todo é suspenso por 

um gancho a um prego P cravado em uma parede. 

Ao lado da figura, estão indicados cinco vetores I, II, 

III, IV e V. Assinale a opção que representa a força 

que a parede exerce sobre o prego, quando olhamos 

a peça de perfil. 

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

 

 
 

 

12. Na estrutura representada, a barra homogênea 

AB pesa 40 N e é articulada em A. 

A carga suspensa pesa 60 N. A tração no cabo vale: 

 

 
 

a) 133,3 N b) 33,3 N c) 166,6 N  

d) 66,6 N e) 199,9 N 

 

13. Uma barra de ferro, uniforme e homogênea, de 

peso 150 N está apoiada nos cavaletes A e B, 

distanciados de 3,0 m, conforme a figura a seguir 

 

 
 

As intensidades das forças de reação nos apoios A e 

B são, em newtons, respectivamente, 

a) 75 e 75. 

b) 50 e 100. 

c) 100 e 50. 

d) 150 e 150. 

e) 90 e 60. 

 

14. A barra a seguir é homogênea da seção 

constante e está apoiada nos pontos A e B. 

Sabendo-se que a reação no apoio A é RÛ = 200 kN, 

e que F� = 100 kN e F‚ = 500 kN, qual é o peso da 

barra? 

a) 300 kN 

b) 200 kN 

c) 100 kN 

d) 50 kN 
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e) 10 kN 

 

 
15. A figura a seguir, mostra uma barra homogênea 

AB, articulada em A, mantida em equilíbrio pela 

aplicação de uma força ù em B. Qual o valor do 

ângulo ‘ para o qual a intensidade de ù é mínima? 

 

 
 

a) 30° 

b) 60° 

c) 90° 

d) 120° 

e) 180° 

 

16. Uma vara de pescar tem 2 m de comprimento. 

Que força o pescador deve exercer com uma das 

mãos, a 50 cm da extremidade em que está apoiada 

a outra mão, para retirar da água um peixe de 20 N? 

a) 80 N 

b) 70 N 

c) 60 N 

d) 50 N 

e) 40 N 

 

17. Para se estabelecer o equilíbrio da barra 

homogênea, (secção transversal constante), de 0,50 

kg, apoiada no cutelo C da estrutura a seguir, 

deve-se suspender em: 

 

 
 

Adote g = 10 m/s£ e despreze os pesos dos ganchos. 

a) A, um corpo de 1,5 kg. 

b) A, um corpo de 1,0 kg. 

c) A, um corpo de 0,5 kg. 

d) B, um corpo de 1,0 kg. 

e) B, um corpo de 1,5 kg. 

 

18. Observando a figura a seguir, vemos que os 

corpos A e B que equilibram a barra de peso 

desprezível, são também utilizados para equilibrar a 

talha exponencial de polias e fios 

ideais. A relação entre as distâncias x e y é: 

 

 
 

a) x/y = 1/3 

b) x/y = 1/4 

c) x/y = 1/8 

d) x/y = 1/12 

e) x/y = 1/16 

 

19. Uma escada homogênea de peso 400 N, está 
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apoiada em uma parede, no ponto P, e sobre o piso, 

no ponto Q. Não há atrito entre a escada e nenhum 

dos apoios, isto é, o piso e a parede são idealmente 

lisos. 

Para manter a escada em equilíbrio na posição 

indicada, intercala-se entre o pé da escada e a 

parede, uma corda horizontal. Admitindo os dados 

contidos na figura, a força de tração na corda vale: 

 

 
 

a) 150 N 

b) 200 N 

c) 250 N 

d) 300 N 

 

20. A figura mostra um brinquedo, comum em 

parques de diversão, que consiste de uma barra que 

pode balançar em torno de seu centro. Uma criança 

de peso P• senta-se na extremidade da barra a uma 

distância X do centro de apoio. Uma segunda 

criança de peso P‚ senta-se do lado oposto a uma 

distância X/2 do centro. 

 

 
 

para que a barra fique em equilíbrio na horizontal, a 

relação entre os pesos das crianças deve ser 

a) P‚ =  P•/2 . b) P‚ =  P• . c) P‚ = 2P• . 

d) P‚ = 4P• . 

 

GABARITO 

 

1. 20 N e 40 N 

2. a) 2,0 Nm 

b) Anti-horário 

3. 8,0 kg. 

4. Observe a figura a seguir que mostra as duas 

frações isoladas da barra: 

 

 
 

Como  ù = m . @, temos que @ = ù/m (1)  

A barra é homogênea, logo M de BC é igual a (2/3)m 

Para a fração BC, temos: 

- ù• = M bc . @ ë (1) ë - ù• = 2/3 m . ù/m ë ù• = 

- 2/3 ù 

 

5. Observe a figura a seguir 

 
6. a) 240 kg. b) 3,2 kN. 7. [D] 8. [B] 9. 

[E] 10. [B] 11. [B] 12. [A] 13. [B] 14. [C] 15. 

[C] 16. [A] 17. [B] 18. [C] 19. [A] 20. [C] 

 


