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4a Lista de Exercícios - Força e Movimento I

1. Uma massa de 3 kg está sujeita a uma aceleração de (2̂i + 5ĵ)m/s2. Encontre a força resultante
e a sua intensidade

2. Apenas duas forças horizontais atuam sobre um corpo de 3, 0 kg. Uma força de 9, 0N , atuando
na direção leste, e a outra de 8, 0N , atuando na direção noroeste fazendo um ângulo de 62◦ com
o oeste. Qual é o módulo da aceleração do corpo?

3. Duas forças ~F1 e ~F2 atuam em um corpo de 5 kg de massa. Se F1 = 20N e F2 = 15N , encontre
as acelerações em (a) e (b) da Figura 1.

Figura 1: Problema 3 Figura 2: Problema 4

4. Duas massas m1 e m2 situadas em uma superfície horizontal sem atrito, estão conectadas por
uma corda leve. Uma força ~F é exercida na massa da direita (Fig. 2). Determine a aceleração
do sistema e a tração ~T na corda.

5. As ilustrações na Figura 3 mostram sistemas sem atrito. Considerando essas configurações indi-
que qual a leitura feita da força através dos dinanômetros presentes nas mesmas (Fig. 3a, 3b e
3c).

(a) (b) (c)

Figura 3: Problema 5
Figura 4: Problema 6

6. Um bloco A de massa ma = 3, 70kg sobre um plano inclinado de 30◦ (Fig. 4) está ligado por um
fio que passa por uma roldana sem atrito e de massa desprezível a um segundo bloco de massa
ma = 2, 30kg suspenso verticalmente. Quais são (a) o módulo da aceleração de cada bloco e (b)
a direção e sentido da aceleração do bloco suspenso? Qual é a tração no fio?



7. Um objeto de 4 kg tem uma velocidade inicial de 3, 00̂im/s Em um dado instante. Oito segundos
depois, sua velocidade é aumentada para (8̂i + 10ĵ)m/s. Assumindo que o objeto estava sob
ação de uma força constante, encontre (a) as componentes da força e (b) sua magnitude.

8. Uma certa partícula possui um peso de 22N em um ponto onde g = 9, 8m/s2. Quais são (a)
o seu peso e (b) sua massa em um ponto onde g = 4, 9m/s2? Quais são seu (c) seu peso e (d)
sua massa se ela for movimentada para um ponto do espaço onde g = 0?

9. Um saco de cimento de peso 325N está suspenso por três fios como mostrado na Figura 5. Dois
dos fios fazem um ângulo de θ1 = 60.0◦ e θ2 = 25.0◦ com a horizontal. Se o sistema está em
equilíbrio, encontre as tensões T1, T2, e T3 nos fios.

Figura 5: Problema 9 Figura 6: Problema 10

10. Uma massa M é mantida suspensa por um sistema de polias e uma força F aplicada a ela, como
mostrado na Figura 6. As polias são sem massa e sem atrito. Encontre (a) as tensões em cada
secção da corda, T1 , T2 , T3 , T4 , e T5 e (b) a magnitude de F . (Dica: Desenhe um diagrama
de corpo isolado para cada polia.)

11. Um brinquedo de criança consiste de uma pequena cunha que tem um ângulo agudo θ (Figura
7). O lado inclinado da cunha é sem atrito, e uma massa m sobre ele permanece em uma altura
constante se a cunha gira a uma velocidade constante. A cunha está sob um eixo rotacionando na
vertical. Mostre que, quando a massa está a uma distância L acima ao longo do lado inclinado,
a velocidade da massa deve ser.

v =
√
Lg senθ.

Figura 7: Problema 11 Figura 8: Problema 12



12. A massa m1 em uma mesa horizontal sem atrito está conectada a uma massa m2 por meio de
uma polia leve móvel P1 e uma polia leve fixa P2 como mostrado na Figura 8. (a) Se a1 e a2 são
as acelerações de m1 e m2, respectivamente, qual é a relação entre estas acelerações? Expresse
(b) as tensões nas cordas e (c) as acelerações a1 e a2 em termos das massas m1 e m2 e g.

Figura 9: Problema 13

13. Três blocos estão em contato entre si em uma superfície horizontal sem atrito, como mostrado
na Figura 9. Uma força horizontal ~F está aplicada em m1. Se m1 = 2, 00 kg, m2 = 3, 00 kg,
m3 = 4, 00 kg, e F = 18, 0N , Faça um diagrama de corpo isolado para cada bloco e encontre
(a) a aceleração do conjunto, (b) a força resultante em cada bloco, e (c) As magnitudes das forças
de contato entre os blocos.

14. Uma força F aplicada a um objeto de massa m1 produz uma aceleração de 3m/s2. A mesma
força aplicada a um segundo objeto de massa m2 produz uma aceleração de 1m/s2. (a) Qual é
o valor da razão m1/m2? (b) Se m1 e m2 são combinadas, encontre suas acelerações sob ação da
força F .

15. Uma massa de 3, 00 kg se move em um plano, com suas coordenadas x e y dadas por x = 5t2 − 1
e y = 3t3 + 2, onde x e y estão em metros e t em segundos. Encontre a magnitude da força
resultante atuando nessa massa em t = 2, 00 s.

Gabarito
(1) (6̂i + 15ĵN) e 16, 2N
(2) 2, 9m/s2

(3) (a)(4̂i + 3ĵ)m/s2 e 5m/s2 a 36, 9◦; (b)(5, 5̂i + 2, 6ĵ)m/s2 e 6, 08m/s2 a 25, 3◦

(4) a = F/(m1 + m2); T = Fm1/(m1 + m2)
(5) (a)4, 9N ; (b)9, 8N ; (c)24, 4N
(6) (a)0, 735m/s2; (b) na direção vertical para baixo; (c)20, 8N
(7) (a)(2, 5̂i + 5, 0ĵ)N ; (b)5, 59N
(8) (a)11N ; (b)2, 2 kg; (c)0; (d)2, 2 kg
(9) 296N, 163N e 325N
(10) (a)Mg/2,Mg/2,Mg/2,3Mg/2,Mg; (b)Mg/2
(11)
(12)
(13) (a)2, 00m/s2 para direita; (b)4, 00N sobre m1; 6, 00N sobre m2; 8, 00N sobre m3; (c)14, 00N
entre m1 e m2; 8, 00N entre m2 e m3

(14)
(15)


