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1. Na figura 1, uma força horizontal F~1 de módulo 10N é aplicada a uma caixa que está
sobre um piso, mas a caixa não se move.
Quando o módulo da foça vertical F~2 aumenta a partir do zero, as grandezas a seguir
aumentam, diminuem ou permanecem as
mesmas: (a) o módulo da força de atrito estático f~s a que a caixa está submetida; (b)
o módulo da força normal F~N exercida pelo
piso sobre a caixa; (c) o valor máximo fs,max
do módulo da força de atrito estático a que
a caixa está submetida? (d) A caixa acaba
escorregando?

Figura 2: Pergunta 3
4. Repita a pergunta 3 para o caso de a força F~
estar orientada para cima e não para baixo,
como na figura.

5. Se você pressiona um caixote de maçãs contra uma parede com tanta força que o caixote
não escorrega parede abaixo, qual é a orientação (a) da força de atrito estático f~s que
a parede exerce sobre o caixote e (b) da
força normal F~N que a parede exerce sobre
o caixote? Se empurra do caixote com mais
força, o que acontece (c)com fs (d) com FN e
(e) com fs,max ?

6. Uma pessoa está andando de roda-gigante
passa pelas seguintes posições: (1) ponto
mais alto da roda, (2) ponto mais baixo da
roda; (3) ponto médio da roda. Se a roda
está girando com velocidade angular constante, ordene as três posições, em ordem decrescente, de acordo (a) com o módulo da
aceleração centrípeta da pessoa; (b) com o
módulo da força centrípeta resultante a que
a pessoa está sujeita e (c) com o módulo da
força normal a que a pessoa está sujeita.

Figura 1: Pergunta 1

2. Em três experimentos, três forças horizontais
diferentes são aplicadas ao mesmo bloco que
está sobre a mesma bancada. Os módulos das
forças são F1 = 12N , F2 = 8N e F3 = 4N .

Em cada experimento o bloco permanece
estacionário, mesmo com a aplicação da
força. Ordene as forças, em ordem de- Problemas
crescente, de acordo (a) com o módulo
1. Uma cômoda com uma massa de 45kg, infs da força de atrito estático que a bancluindo as gavetas e as roupas, está em recada exerce sobre o bloco e (b) com o
pouso sobre o piso. (a) Se o coeficiente
valor máximo fs,max dessa força.
de atrito estático entre a cômoda e o
piso é 0, 45, qual é o módulo da menor
3. Na figura 2, se a caixa está parada e o ângulo
força horizontal necessária para fazer a
θ entre a horizontal e a força F~ aumenta, as
cômoda entrar em movimento? (b) Se as
grandezas a seguir aumentam, diminuem ou
gavetas e as roupas, com uma massa topermanecem com o mesmo valor: (a) Fx ; (b)
tal de 17kg, são removidas antes de emfs ; (c) FN ; (d) fs,max ? (e) Se, ao contrário, a
purrar a cômoda, qual é o novo módulo
caixa está em movimento com v constante e
mínimo?
θ aumenta, o módulo da força de atrito a que
a caixa está submetida aumenta, diminui ou
permanece o mesmo?

2. Uma pessoa empurra horizontalmente
um caixote de 55kg com uma força de
1

8. Uma força horizontal F~ de 12N empurra
um bloco de 5N de peso contra uma
parede vertical (figura 4). O coeficiente
de atrito estático entre a parede e o bloco
é 0, 6 e o coeficiente de atrito cinético é
0, 4. Suponha que o bloco não esteja se
movendo inicialmente. (a) O bloco vai se
mover? (b) Qual é a força que a parede
exerce sobro e bloco em termos dos vetores unitários?

220N para deslocá-lo em um piso plano.
O coeficiente de atrito cinético é 0, 35.
(a) Qual é o módulo da força de atrito?
(b) Qual é o módulo da aceleração do
caixote?
3. Um jogador de beisebol de massa m =
79kg, deslizando para chegar à segunda
base, é retardado por uma força de atrito
de módulo 470N . Qual é o coeficiente
de atrito cinético µk entre o jogador e o
chão.
4. O piso de um vagão de trem está carregado de caixas soltas cujo coeficiente
de atrito estático com o piso é 0, 25.
Se o trem está se movendo inicialmente
com uma velocidade de 48km/h, qual é
a menor distância na qual o trem pode
ser parado com aceleração constante sem
que as caixas deslizem no piso?

Figura 4: Problema 8
9. O bloco A da figura 5 pesa 102N , e o
bloco B pesa 32N . Os coeficientes de
atrito entre A e a rampa são µs = 0, 56
e µk = 0, 25. O ângulo θ é igual a 40°.
Suponha que o eixo x é paralelo à rampa,
com sentido positivo para cima. Em termos dos vetores unitários, qual é a aceleração de A se A está inicialmente (a) em
repouso, (b) subindo a rampa e (c) descendo a rampa? (considere a polia e a
corda como ideais.)

5. Um porco brincalhão escorrega em uma
certa rampa com um inclinação de 35° e
leva o dobro do tempo que levaria se não
houvesse atrito. Qual é o coeficiente de
atrito cinético entre o porco e a rampa?
6. Um bloco de 2, 5kg está inicialmente em
repouso em uma superfície horizontal.
Uma força horizontal F~ de módulo 6N
e uma força vertical P~ são aplicadas ao
bloco (Fig. 3). Os coeficientes de atrito
entre o bloco e a superfície são µs = 0, 4 e
µk = 0, 25. Determine o módulo da força
de atrito que age sobre o bloco se o módulo de P~ é (a) 8N , (b) 10N e (c) 12N .

Figura 5: Problema 9

Figura 3: Problema 6

10. Qual é o menor raio de uma curva sem
compensação (plana) que permite que
um ciclista a 29km/h faça a curva sem
derrapar se o coeficiente de atrito estático entre os pneus e a pista é de 0, 32?

7. Um caixote de 68kg é arrastado sobre um
piso, puxado por uma corda inclinada
15° acima da horizontal. (a) Se o coeficiente de atrito estático é 0, 5, qual é o
valor mínimo do módulo da força para
que o caixote comece a se mover? (b) Se
µk =0,35 qual é o módulo da aceleração
inicial do caixote?

11. Durante uma corrida de trenós nas
Olimpíadas de inverno a equipe jamaicana fez uma curva de 7, 6m de raio
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com uma velocidade de 96, 6km/h. Qual
foi a sua aceleração em unidades de g?

Puxando a corda em 3, ele faz a
plataforma subir com aceleração g/4.
A massa do pintor é de 80kg e da
plataforma é de 40kg. Calcule as tensões
nas cordas 1, 2 e 3 e a força exercida pelo
pintor sobre a plataforma.

12. Suponha que o coeficiente de atrito estático entre a estrada e os pneus de um
carro é de 0, 6 e que o carro não tem sustentação negativa. Que velocidade deixa
o carro na iminência de derrapar quando
ele faz uma curva não compensada com
30, 5m de raio.
13. Um disco de metal de massa m = 1, 5kg
descreve uma circunferência de raio r =
20cm sobre uma mesa sem atrito, enquanto permanece ligado a um cilindro
de massa M = 2, 5kg pendurado por um
fio que passa por um furo no centro da
mesa (fig. 6). Que velocidade do disco
mantem o cilindro em repouso?

Figura 8: Desafio 2
3. Um bloquinho de massa igual a 100g
encontra-se numa extremidade de uma
prancha de 2m de comprimento e massa
0, 5kg. Os coeficientes de atrito estático
e cinético entre o bloquinho e a prancha
são, respectivamente, 0, 4 e 0, 35. A prancha está sobre uma mesa horizontal lisa
(atrito desprezível). Com que força máxima podemos empurrar a outra extremidade da prancha para que o bloquinho
não deslize sobre ela? Se a empurrarmos
com uma força de 3N , depois de quanto
tempo o bloquinho cairá da prancha?

Figura 6: Problema 13

4. Viajando na traseira de um caminhão aberto, que está acelerado uniformemente com aceleração de 3m/s²,
numa estrada horizontal, um estudante
preguiçoso resolve aplicar seus conhecimentos de física, lançando uma bola para
o ar de tal forma que possa voltar a
apanhá-la, sem sair de seu lugar sobre o
caminhão. Em que ângulo com a vertical
a bola deve ser lançada?

Problemas desafiadores
1. No sistema da figura 7,m1 = 1kg, m2 =
3kg e m3 = 2kg, e as massas das polias
e das cordas são desprezíveis. Calcule as
acelerações a1 , a2 e a3 das massas m1 , m2 ,
m3 e a tensão na corda T .

5. Um caminhão transporta um caixote de
200kg a 90km/h numa estrada horizontal. Avistando um obstáculo, o motorista freia, com desaceleração uniforme
de 2, 5m/s2 , até parar. O caixote, em consequência da freada, desliza pela traseira
do caminhão com coeficiente de atrito
0, 25. (a) Qual é a velocidade do caixote
no instante em que o caminhão para? (b)
A que distância de sua posição inicial na

Figura 7: Desafio 1
2. Um pintor está sobre uma plataforma
suspensa de uma polia (figura 8).
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traseira do caminhão o caixote se encontra, quando para para se deslizar?

3. 0,61
4. 36m
5. 0, 53
6. (a)6N ; (b) 3, 6N ; (c) 3, 1N

Respostas:

7. (a) 3, 0 × 102 N ; (b) 1, 3m/s2

Perguntas:

8. (a) não; (b) (−12N î + (5, 0N )ĵ

1. (a) a mesma; (b) aumenta; (c) aumenta;
(d) não.

9. (a) 0; (b) (−3, 9m/s)î; (c) (1, 0m/s)î

2. (a) F1 , F2 e F3 ; (b) todos iguais

10. 21m

3. (a) diminui; (b) diminui; (c) aumenta;
(d) aumenta; (e) aumenta

11. 9, 7g
12. 48km/h

4. (a) diminui; (b) diminui; (c) diminui; (d)
diminui; (e) diminui

13. 1, 81m/s

5. (a) para cima; (b) horizontal a partir do Problemas desafiadores
muro; (c) não muda; (d) aumenta; (e)
1. a1 = −(7/17)g; a2 = (1/17)g; a3 =
aumenta.
(5/17)g; T = (24/17)g
6. (a) todos iguais; (b) todos iguais; (c) 2,
2. Em 1: 1470N ; Em 2 e 3: 735N ; |F | =
3, 1
245N

Problemas:

3. 2, 35N ; 1, 46s

1. (a) 2, 0 × 102 N ; (b) 1, 2 × 102 N

4. 13 grauspara frente

2. (a) 1, 9 × 102 N ; (b) 0, 56m/s

5. (a)0, 5m/s; (b) 2, 55m
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