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Exercícios propostos de revisão para a prova: 
1) Considere as seguintes afirmações: 

I) Todo corpo, por inércia, tende a manter sua aceleração nula. 
II)  A massa e o peso de um corpo são a mesma coisa, o que muda é a forma de medir.  
III)  A necessidade do uso de cintos de segurança em automóveis é uma conseqüência da 1ª Lei de New-

ton, a Lei da Inércia.  
IV)  As forças de ação e reação estão aplicadas em corpos distintos e, portanto, nunca se equilibram. 

Analise cada uma e decida: 
a) [  ] São todas verdadeiras;  
b) [  ] São todas falsas; 
c) [  ] Duas são falsas e duas são verdadeiras; 
d) [  ] Apenas uma é verdadeira; 
e) [  ] Apenas uma é falsa. 

2) Um aluninho da 5ª série decide fazer uma brincadeira em sala de aula. Inclina sua carteira segundo um 
ângulo de θ graus com a horizontal, coloca um pedacinho de giz na borda e, utilizando a ponta do dedo 
indicador, golpeia-o violentamente. Após um breve vôo, o giz atinge as costas de um colega de classe, na 
mesma altura em que foi lançado.  

 
Considerando que o módulo da velocidade do giz quando partiu foi de 10,0 m/s e que a aceleração da 
gravidade no local era de 10,0 m/s2, determine, usando sen 0,6θ =  e cos 0,8θ = : 
a) O tempo de vôo do giz, desde o instante em que foi lançado até o instante em que atinge as costas do 

colega. (Resposta: 1,2 s) 
b) A distância horizontal percorrida pelo giz até atingir as costas colega. (Resposta: 9,6 m) 

3) Uma pedra que se encontra num telhado de inclinação de 30° é arrastada pelas águas da chuva e deixa a 
borda do telhado com velocidade de 10,0 m/s. A borda do telhado está a 5,0 m acima do solo. 

 

 
Determine:  
a) A que distância horizontal, medida a partir da vertical pelo ponto de projeção, a pedra atinge o solo. 

(Resposta: 5,46 m) 
b) O módulo da velocidade com que a pedra atinge o solo. (Resposta: 14,24m/s). 

4) Em um bar local, um cliente desliza uma caneca de cerveja vazia sobre o balcão para ser cheia. O bar-
man, momentaneamente distraído, não vê a caneca que desliza fora do balcão atingindo o chão a uma 
distância de 1,400 m da base do balcão. Se a altura do balcão é 0,860 m e a aceleração da gravidade é 
9,800 m/s2, calcule, com três casas decimais: 
a) O tempo que a caneca permaneceu no ar. 
b) A velocidade da caneca quando deixou o balcão. 

5) Um fazendeiro possui dois cavalos igualmente fortes. Ao prender qualquer um dos cavalos com uma cor-
da a um muro (figura 1), observa que o animal, por mais que se esforce, não consegue arrebentá-la. Ele 
prende, em seguida, um cavalo ao outro, com a mesma corda. A partir de então, os dois cavalos passam a 
puxar a corda (figura 2) tão esforçadamente quanto antes.  
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A respeito da situação ilustrada pela figura 2, é correto afirmar que:  

a) [ ]a corda arrebenta, pois não é tão resistente para segurar dois cavalos.  

b) [ ]a corda pode arrebentar, pois os dois cavalos podem gerar, nessa corda, tensões até duas vezes 
maiores que as da situação da figura 1. 

c) [ ]a corda não arrebenta, pois a resultante das forças exercidas pelos cavalos sobre ela é nula.  

d) [ ]a corda não arrebenta, pois não está submetida a tensões maiores que na situação da figura 1.  

e) [ ]não se pode saber se a corda arrebenta ou não, pois nada se disse sobre sua resistência. 

6) Um bloco de massa 60 kg está em repouso, sobre uma superfície horizontal áspera, com a qual possui 
um coeficiente de atrito estático e 0, 2µ =  e nenhuma força resultante perturba o seu estado de movimen-
to. Quanto vale, nesta situação, a força de atrito exercida pela superfície sobre o bloco? 

7) Um homem empurra horizontalmente uma caixa de 50 kg e não consegue movê-la. O coeficiente de atri-
to estático entre o chão e o armário é 0,2. Qual é a intensidade da força máxima que o homem pode estar 
fazendo? 

8) Um bloco de massa 8,0 kg desliza sobre um plano horizontal cujo coeficiente de atrito é 0,025. Se inici-
almente a velocidade do bloco é de 10,0 m/s e adotando g = 10 m/s2 calcule quanto terá se deslocado até 
parar. (Resposta: 200 m) 

9) A figura abaixo mostra um corpo A de massa mA = 2 kg apoiado em um plano inclinado e amarrado a 
uma corda, que passa por uma roldana e sustenta um outro corpo B de massa mB = 3 kg.  

 
Despreze a massa da corda, os atritos de qualquer natureza e adote g = 10 m/s2. Se o corpo B move-se 
para baixo com aceleração a = 4 m/s2, determine a tração T na corda e a inclinação θ 

 
10) Um pequeno bloco de massa m = 3,0 kg desliza sobre uma rampa que faz um ângulo α com a horizontal, 

como indica a figura. Verifica-se que o bloco desce a rampa com movimento retilíneo com uma acelera-
ção de módulo igual a um terço da aceleração imposta pela gravidade. Considerando g = 10 m/s2, calcule 
o coeficiente de atrito dinâmico entre as superfícies do bloco e da rampa. 

. 
11) Para revestir uma rampa de acesso para pedestres um engenheiro pesquisou cinco tipos de piso cujos co-

eficientes de atrito estático, com sapatos de sola de couro, são dados na tabela a seguir. 
 Piso 1  Piso 2  Piso 3 Piso 4 Piso 5 

Coeficiente de atrito 0,19 0,28 0,37 0,45  0,60 
A rampa possui as dimensões indicadas na figura. Considere que o custo do piso é proporcional ao coefi-
ciente de atrito indicado na tabela. Visando economia e eficiência, qual o tipo de piso que deve ser usado 
para o revestimento da rampa? Justifique sua resposta com argumentos e os cálculos necessários. 

 


