
2a. Lista de Exerćıcios

Dinâmica das Part́Iculas

1. Um estudante empurra um trenó carregado, cuja massa m é 240 kg por uma distância d = 2,3

m. sobre uma superf́ıcie lisa de um lago congelado. Ele exerce uma força horizontal constante de

130 N para deslocar o trenó. Se o trenó partir do repouso, qual será a sua velocidade no final?

Resposta: 1,6 m/s.

2. Uma carga de massa igual a 360 kg está na carroceria de um caminhão que se move com velocidade

v0 de 120 km/h O motorista aciona os freios e diminui a veolcidade v para 62 km/h em 17s. Que

força (supostamente constante) agiu sobre a carga dureante este intervalo de tempo? Suponha

que a carga não tenha escorregado na carroceria do caminhão.

3. A figura mostra um bloco cuja massa M é de 3,3 kg. Ele é livre para movimentar-se ao longo de

uma mesa horizontal sem atrito, como um trilho de ar. O bloco deslizante está conectado, por

meio de uma corda dque passa por uma polia, a um segundo bolco (pendurado), cuja massa m é

de 2,1 kg. O bloco deslizante irá acelerar para a direita. Determine:

a) a aceleração do bloco deslizante; b) a aceleração do bloco que está pendurado;

c) a tensão na corda. Considere a massa da corda despreźıvel e g = 9,8 m/s2.

4. Considere o mesmo problema anterior, porém M= 1,8 kg m = 0,50 kg. É importante ressaltar

que a polia gira livremente e sua massa é despreźıvel. O único efeito da polia é mudar a direção

da corda. Resposta: 2,1 m/s2 e 3,8 N

5. Um passageiro de massa m = 72,2 kg encontra-se de pé em uma balança no interior de um

elevador. Desejamos determinar a medida lida na balança se:

a) o elevador estiver em repouso; Resposta: 708 N
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b) o elevador estiver uma aceleração para cima igual a 3,20 m/s2. Resposta: 939 N

c) o elevador estiver uma aceleração para baixo igual a 3,20 m/s2. Resposta: 477 N

d) e se o cabo rompesse fazendo elevador se precipitasse em queda livre. Resposta: zero.

Considere g = 9,8 m/s2.

6. Um bloco de massa M igual a 3,3 kg é empurrado sobre uma superf́ıcie por uma vara de massa

m = 3,2 kg, conforme a figura. O bloco é movimentado a partir do repouso por uma distância d

= 77 cm em 1,7 s.

a) identifique todos os pares de ação e reação;

b) Que força a mão deve aplicar à vara;

c) Com que força a vara empurra o bloco;

d) qual é a força resultante sobre a vara?

7. A figura abaixo (e a esquerda) mostra dois blocos ligados por uma corda que passa por uma polia

(sem massa). Sejam m = 1,3 kg e M = 2,8 kg as massas dos blocos. Determine a tensão na corda

e a aceleração (comum) dos dois blocos. Considere a massa da corda despreźıvel e g = 9,8 m/s2.
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8. Um pêndulo é constituido por um objeto denso, como um pedra de massa m, suspenso por um

cordão de comprimento L (figura acima e a direita). A pedra é o peso do pêndulo. Se o peso oscila

em um ćırculo horizontal de raio R, conforme a figura, o sistema é denominado um c, porque o

cordão gera um cone. O tempo necessário para o peso fazer um revolução completa é chamado

de peŕıodo T. Newton usou um pêndulo cônico para medir g. Anteriomente, ele tinha aceito um

valor de g determinado por Galileo, mas tinha razões para acreditar que tal valor não fosse muito

preciso. Seguindo Newton, estabelça uma expressão para g em termos de T, L e o ângulo θ entre

a corda e a vertical.

9. Dois blocos estão apoiados sobre uma mesa, sem sofre atrito. Um força horizontal é aplicada a

um dos blocos. Considere m1 = 2,3 kg e m2 = 1,2 kg e F = 3,2N,

a) determine a força de contato entre os blocos;

b) mostre que, se a mesma força for aplicad a m2 em lugar de m1, a força de contato entre os

blocos será de 2,1 N, diferente do valor calculado no item (a).

10. Um carrinho com rodas pequenas e mancais bem lubrificados é liberado a partir do repouso em

t=0 s. em uma superf́ıcie inclinada (que forma com a horizonta 32◦. A massa do carrinho é 1,3

kg.

a) Determine o módulo da força exercida pela superf́ıcie sobre o carrinho. Resposta: 11 N

b) Determine o módulo da aceleração do carrinho. Resposta: 5,2 m/s2.

c) Em t = 1,5 s, determine a velocidade do carrinho e a distância percorrida. Resposta: 7,8 m/s.

11. Uma moeda colocada sobre um livro inclinada que faz um ângulo θ com a horizontal. Usando

o método das tentativas, você descobre que quando o valor de θ é igual a 13◦, a moeda começa

a deslizar descendo do livro. Qual é o coeficiente de atrito estático entre a moeda e o livro?

Resposta:0,23

12. Rafael está dirigindo seu Corvette com uma velocidade de 24 m/s. Qual é amenor distância d que

ele dispõe para frear o carro, sabendo que o coeficiente de atrito fs entre os pneus e a estrada é

0,6 (um valor t́ıpico). Resposta: ≈ 50 m.

13. Uma menina puxa um trenó carregado, cuja massa é igual a 75 kg, ao longo de uma superf́ıcie

horizontal, com velocidade constante. O coeficiente de atrito cinético fk entre as lâminas e a neve

é de 0,1 e o ângulo φ é 42◦ conforme a figura.

a) Qual é o valor da tensão na corda? Resposta: 91 N

b) Qual é a força normal exercida pelo chão sobre o trenó? Resposta: ≈ 672 N Considere a massa

da corda despreźıvel e g = 9,8 m/s2.
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14. Uma gota de chuva de raio igual a 1,5 mm cai de uma nuvem localizada a uma altura h = 1200

m acima da superf́ıcie da Terra.

a) Qual a velocidade terminal da gota? Resposta: 7,4 m/s

b) Se não houvesse a força de arreste, qual teria sido a velocidade com que a gota chegaria ao

solo?. Resposta: 153 mm/s

Considere g = 9,8 m/s2.

15. Em um ônibus, Jadir observa quando um pêndulo (sapato + barbante) oscilar quando há acel-

eração. O pêndulo está preso teto do carro. Da mesma forma que sua prima Jane na parada de

ônibus observa também esta oscilação. Discuta sobre a tensão no barbante para os dois obser-

vadores (Jadir e Jane).

16. Uma massa m localizada sobre uma mesa sem sofrer atrito está ligada a um corpo de massa M

por uma corda que passa por um orif́ıcio no centro da mesa. Determine a velocidade com a qual

a massa m deve movimentar-se de modo que M permaneça em repouso. Resposta: v =
√

10MR

m
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17. Cap. 5 do livro de Fundamentos de F́ısica I, 8a. Ed. (pag. 115): 1, 3, 5, 17, 19, 38, 50, 51, 52,

53, 65, 77;

18. Cap. 6 do livro de Fundamentos de F́ısica I, 8a. Ed. (pag. 142): 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 21, 23, 25,

45, 55.
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