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Segunda Lista de Exercícios

1. Sobre uma caixa de 5, 0 kg em repouso, são aplicadas cinco forças, conforme é apresenta
na figura 1. Determine a aceleração da caixa em notação de vetores unitários.

Figura 1: Problema 1 Figura 2: Problema 2

2. Um corpo de massa de 100 kg é empurrado sobre uma mesa sem atrito por uma força ~F , de
modo que a sua aceleração é 6m/s2. Outro corpo, de massa 20 kg, escorrega sobre a face
superior do primeiro, com a aceleração de 4m/s2 , portanto, ele escorrega para trás, em
relação ao primeiro corpo Fig.(2). (a) Qual a força de atrito exercida pelo corpo de 100 kg
sobre o de 20 kg? (b) Qual a força resultante sobre o corpo de 100 kg? Qual módulo da
força ~F? (c) Depois de o corpo de 20 kg cair de cima do outro, qual é a aceleração deste?

3. Três blocos são conectados, conforme a figura abaixo (Fig. 3), sobre uma mesa horizontal.
Os blocos são puxados para a direita com uma força T3 = 200N . O coeficiente de atrito
cinético entre os blocos e o piso é µC = 0, 1. Se m1 = 10 kg, m2 = 20 kg, m3 = 30 kg,
calcule: (a) a aceleração do sistema e (b) as tensões T1 e T2. (Adote g ≈ 10m/s2).

Figura 3: Problema 3.

4. ‘Na caixa de 2, 0 kg (Fig. 4) são aplicadas duas forças, mais somente uma é mostrada.
A aceleração da caixa também é mostrada na figura. Determine a segunda força (a) em
notação de vetores unitários e (b) em módulo e sentido.

Figura 4: Problema 4 Figura 5: Problema 6



5. Um engradado de 70 kg é arrastado sobre um piso horizontal, puxado por uma corda presa
ao engradado e inclinada de 15o acima do horizontal. (a) se o coeficiente de atrito estático
for de 0, 50, qual será a intensidade da força mínima necessária para que o engradado
comece a se mover? (b) se µk = 0, 35, qual será a intensidade da aceleração inicial do
engradado.

6. Um bloco de 4, 0 kg é colocado sobre outro de 5, 0 kg. Mantendo-se o bloco inferior fixo,
para fazer o bloco de cima escorregar sobre o bloco inferior é necessário aplicar uma força
horizontal de 15N sobre o bloco superior. Os blocos são agora colocados sobre uma mesa
horizontal sem atrito, conforme indicado na figura 5. Determine (a) a força F horizontal
máxima que pode ser aplicada no bloco inferior para que os blocos se movam permanecendo
juntos e (b) a aceleração do sistema

7. Um estudante possui uma massa igual a 65 kg. Ao andar numa roda-gigante que gira com
velocidade constante possui um peso aparente de 530N , no ponto mais alto da trajetória
da roda-gigante. (a) Calcule seu peso aparente no ponto mais baixo da trajetória da roda-
gigante. (b) Qual seria seu peso aparente, no ponto mais alto, se a velocidade angular da
roda-gigante dobrasse de valor?

8. Na figura 6, um cavalo de 500 kg puxa um trenó de 100 kg de massa, como se vê no esquema.
O conjunto todo tem uma aceleração para frente de 1m/s2, quando a força de atrito sobre
o cavalo é 1100N . Determinar (a) a tensão da corda e (b) a força de atrito sobre o trenó.
Represente todas as forças envolvidas no trenó e no cavalo.

Figura 6: Problema 8.

9. Um corpo de massa de 5 kg é elevado de 4m por uma força vertical de 80N . Calcular (a)
o trabalho realizado pela força e o realizado pela gravidade; (b) a energia cinética final da
caixa, sabendo que ela estava inicialmente em repouso.

10. Um bloco de 2 kg escorrega por uma rampa lisa e curva, partindo da altura de 1m, em
repouso. Na parte horizontal, em que há atrito, ele percorre 6 m antes de parar(Fig. 7).
(a) Qual a velocidade do bloco na base da rampa? (b) Qual o trabalho realizado pelo atrito
sobre o bloco? (c) Qual o coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície horizontal?

Figura 7: Problema 10.

11. Um bloco de 10, 0 kg é puxado ao longo de um piso horizontal por uma força ~F de inten-
sidade igual a 100N que faz um ângulo θ = 30 com a horizontal (Fig. 8). Supondo que o
coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o piso seja 0, 20 e que o bloco desloque 10, 0m
sob a ação da força ~F , determine: (a) a intensidade da força de atrito que o piso exerce



sobre o bloco, (b) a aceleração do bloco, (c) o trabalho realizado pela força , (d) o trabalho
realizado pela força de atrito, (e) o trabalho total realizado e (f) a velocidade final do corpo
supondo que ele partiu do repouso.

Figura 8: Problema 11.

12. Na figura 9, um bloco desliza ao longo de uma pista indo de certo nível para um nível mais
elevado, atravessando um vale intermediário. A pista possui atrito desprezível até que o
bloco atinja o nível mais alto. Daí por diante, uma força de atrito faz com que o bloco
pare em uma distância d. Ache d sabendo que a velocidade inicial do bloco V0 é igual a
10, 0m/s, que a diferença de alturas h é igual a 2m e que o coeficiente de atrito cinético µ
é igual a 0, 60.

Figura 9: Problema 12.

13. A Figura 10 mostra três forças aplicadas a uma caixa de massa m = 3 kg que se move para
a direita por 4, 0m sobre um piso sem atrito. Os módulos das forças são F1 = 8, 00N ,
F2 = 10, 0N e F3 = 8, 70N . Determine: (a) a aceleração da caixa em termos de vetores
unitários, (b) determine o trabalho resultante que as três forças realizam sobre a caixa e
(b) a variação da energia cinética da caixa. Dados:cos(60o) = 0, 5 e sen(60o) = 0, 87

Figura 10: Problema 13 Figura 11: Problema 15

14. Uma partícula de 4 kg se move sobre o eixo dos x sob a influência de uma única força
conservativa. Se o trabalho feito pela partícula for 80 J , quando a partícula se move de
x = 2m até x = 5m, achar (a) a variação de energia cinética da partícula, (b) a variação
da energia potencial da partícula e (c) a velocidade da partícula em x = 5m, se ela partir
do repouso em x = 2m.

15. Um bloco de 3, 0 kg (Fig. 11) colide com uma mola horizontal cuja constante de mola
é 320N/m. O bloco comprime a mola até que seu comprimento diminua de 10, 0 cm em
relação ao comprimento inicial. O coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a superfície



horizontal é 0, 20. Determine: (a) o trabalho realizado pela mola até o bloco parar, (b)
a energia mecânica dissipada pela força de atrito enquanto o bloco está sendo levado ao
repouso pela mola e (c) a velocidade do bloco no momento da colisão com a mola.

16. Uma massa puntiforme m parte do repouso e desliza sobre a superfície de uma esfera sem
atrito, de raio r como na figura 12. Meça os ângulos a partir da vertical e a energia potencial
a partir do topo. Determine (a) a variação de energia potencial da massa como o ângulo;
(b) a energia cinética como função do ângulo; (c) as acelerações radial e tangencial em
função do ângulo; (d) o ângulo em que a massa abandona a esfera.

Figura 12: Problema 16.


