
REVISÃO DE DINÂMICA.FORÇAS. 

1)A figura mostra um helicóptero que se 
move verticalmente em relação à Terra, 
transportando uma carga de 100 kg por meio 
de um cabo de aço. O cabo pode ser 
considerado inextensível e de 
massa desprezível quando comparada à da 
carga. ( g = 10(m/s2).Suponha que, num 
determinado instante, a tensão no cabo de 
aço seja igual a 1200 N..                                                                                                                
a) Determine, neste instante, o sentido do 
vetor aceleração da carga e calcule o seu 
módulo.                                            

b) É possível saber se, nesse 
instante, o helicóptero está subindo ou 
descendo? Justifique a sua  resposta.  

2)(Fgv 2005) Dois carrinhos de supermercado 
podem ser acoplados um ao outro por meio 
de uma pequena corrente, de modo que uma 
única pessoa, ao invés de empurrar dois 
carrinhos separadamente, possa puxar o 
conjunto pelo interior do supermercado. Um 
cliente aplica uma força horizontal de 
intensidade F, sobre o carrinho da frente, 
dando ao conjunto uma aceleração de 
intensidade 0,5 m/s2. Sendo o piso plano e as 
forças de atrito desprezíveis. Calcular força F 
e o da força de tração na corrente.  

3) Um corpo A de 80 kg é colocado num 
plano horizontal liso. Um fio inextensível e 
de massa desprezível liga o corpo A(apoiado 
no plano) a outro corpo B de 20 kg, 
passando por uma polia ideal, conforme a 
figura abaixo. Admita g = 10 m/s2 e influência 
do ar desprezível. Determinar: a) a 
intensidade da aceleração do 

conjunto.   b) a intensidade 
da tração no fio.  

4) No arranjo da figura, A e B são blocos de 
massas respectivamente iguais a 6 kg e 2 kg, 

os fios e a polia são admitidos 
ideais, não há atrito a ser levado em conta e 
o conjunto está ligado ao teto de uma sala. 
Desprezam-se os efeitos do ar. (g = 10 m/s2.):                                                                   
Calcular. a) a intensidade da aceleração dos 
blocos A e B. b) a intensidade das trações 
nos fios 1 e 2.  

5) Dois blocos, A e B, de massas mA = 2,0 kg 
e mB = 3,0 kg, ligados por um fio, são 
dispostos conforme o esquema abaixo, num 
local onde a aceleração da gravidade vale 10 
m/s2. 

 
Desprezando-se os atritos e considerando 
ideais a polia e o fio, a intensidade da força 
tensora no fio, em newtons, vale:              a) 
zero     b) 4,0      c) 6,0      d) 10       e) 15 

 6)Ufrrj-RJ) Um bloco se apoia sobre um 
plano inclinado, conforme representado no 
esquema: Se o bloco tem peso de 
700N.Calcular a menor força de atrito capaz 
de manter o bloco em equilíbrio sobre o 

plano .  

7)-(UFPEL) Um caminhão-tanque, após sair 
do posto, segue, com velocidade constante, 
por uma rua plana que, num dado trecho, é 
plana e inclinada. O módulo da aceleração da 
gravidade, no local, é g=10m/s2, e a massa do 
caminhão, 22 toneladas sem considerar a do 
combustível. Obtenha uma relação entre o 
coeficiente de atrito dinâmico entre o 
caminhão e plano inclinado.

 

8). (Fatec-SP) Um corpo de peso 60N está 
suspenso por uma corda, no interior de um 
elevador. Considere as situações em que o 
elevador pode se encontrar: A intensidade 
da força de tração na corda é menor que 60N 
somente nas situações:                                                                                                               
I. descendo com velocidade constante. 
II. Subindo com velocidade crescente. 
III. Subindo com velocidade decrescente. 
IV. Descendo com velocidade crescente. 
V. subindo com velocidade constante.                                                                                                              
a) I e III.       b) I e V.        c) II e IV.       d) II e V.         
e) III e IV                                                                       

9) (UERJ) Uma balança na portaria de um 
prédio indica que o peso de Chiquinho é de 
600 newtons. A seguir, outra pesagem é feita 
na mesma balança, no interior de um 
elevador, que sobe com aceleração de 
sentido contrário ao da aceleração da 
gravidade e módulo a = g/10, em que g = 10 
m/s2. Nessa nova situação. Calcular para o 
valor que está indicado corretamente o 
ponteiro da balança aponta. 
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10) (Vunesp-SP) Um plano inclinado faz um 
ângulo de 30° com a horizontal. Determine a 
força constante que, aplicada a um bloco de 
50 kg, paralelamente ao plano, faz com que 
ele deslize (g =10 m/s2): I) – para cima, com 
aceleração de 1,2 m/s2;                                                                                                                    
II )– para baixo, com a mesma aceleração de 
1,2 m/s2. Despreze o atrito do bloco com o 
plano. I) II)                                                         
a) 310 N para cima 190 N para cima                                      
b) 310 N para cima 310 N para baixo                                   
c) 499 N para cima 373 N para cima                                                    
d) 433 N para cima 60 N para cima                 
e) 310 N para cima 190 N para baixo 

 11) (UNICAMP-SP) Quando um homem está 
deitado numa rede (de massa desprezível), 
as forças que esta aplica na parede formam 
um ângulo de 30° com a horizontal, e a 
intensidade de cada uma é de 60 kgf (ver 
figura adiante) 

. 
a) Qual é o peso do homem? 
b) O gancho da parede foi mal instalado e 
resiste apenas até 130 kgf. Quantas crianças 
de 30 kgf a rede suporta? (suponha que o 
ângulo não mude). 
12)-(Ufpr-PR) O empregado de uma 
transportadora precisa descarregar de 
dentro do seu caminhão um balcão de 
m==200 kg. Para facilitar a tarefa do 
empregado, esse tipo de caminhão é dotado 
de uma rampa, pela qual podem-se deslizar 
os objetos de dentro do caminhão até o solo 
sem muito esforço. Considere que o balcão 
está completamente sobre a rampa e 
deslizando para baixo. O empregado aplica 
nele uma força paralela à superfície da 
rampa, segurando-o, de modo que o balcão 
desça até o solo com velocidade constante. 
Desprezando a força de atrito entre o balcão 
e a rampa, e supondo que esta forme um 
ângulo de 30° com o solo, determine o 
módulo da força paralela ao plano inclinado 
exercida pelo empregado. (g=10m/s2). 

13).  (CESESP-PE) Um 
caminhão transporta em sua carroceria uma 
carga de 2,0 toneladas. Determine, em 
newtons, a intensidade da força normal 
exercida pela carga sobre o piso da 
carroceria, quando o veículo, a 30 m/s, passa 
pelo ponto mais baixo de uma depressão 
com 300 m de raio.(g=10m/s2).  

 
a) 2,0.104.           b) 2,6.104.             c) 3,0.104.                
d) 2,0.103.          e) 3,0.103. . 
 

 

 
14)-(FATEC-SP) Um fio, que tem suas 
extremidades presas aos corpos A e B, passa 
por uma roldana sem atrito e de massa 
desprezível. O corpo A, de massa 1,0 kg, está 
apoiado num plano inclinado de 37° com a 
horizontal, suposto sem atrito. Para o corpo B 
descer com aceleração de a=2,0 m/s2.Calcular 
o seu peso , em newtons.( g = 10m/s2). 
sen 37° = 0,60 e cos 37° = 0,80. 

 

15).  (Unimes-SP) A figura a seguir mostra 
esquematicamente um motociclista num 

Globo da Morte, atração 
circense em que o motociclista percorre em 
alta velocidade o lado interno de um globo, 
de raio R=5m. Calcular  a velocidade mínima 
com que o motociclista pode passar pelo 
teto, ponto mais alto do globo, sem se 
destacar do globo g=9,8m/s2                                                            
16).UNIFOR-CE) Com 6 pedaços iguais de 
corda e três corpos de mesma massa e 
mesmo formato, um estudante fez as 
montagens representadas abaixo. Nos 
pedaços de corda a intensidade da força de 
tração é 

 (A) a mesma nas montagens 1, 2 e 3.       
(B) maior na montagem 3 que na 2.      
(C) maior na montagem 2 que na 3. 
(D) a mesma nas montagens 2 e 3 e menor que 
na 1.      
(E) a mesma nas montagens 2 e 3 e maior que 
na 1. 

  

9)(UFLA-MG)  Um corpo de massa 10 kg é 
preso a uma mola, produzindo, assim, um 
alongamento de 5 cm (Figura A). Coloca-se, 
agora, esse conjunto mola-corpo sobre um 
plano inclinado θ isento de atrito (Figura B).       
(g = 10 m/s2, cos θ = 0,8 e sen θ = 0,6.) 
É CORRETO afirmar que no plano inclinado a 
mola sofre um alongamento de 
a) 0,6 cm.     b) 0,8 cm.    c) 4 cm.     d) 3 cm.  

  


