
Revisão de estática. 

1)-Na figura abaixo, o ângulo θ vale 30o, e a relação 
entre as massas m2/m1 tem valor 3/2. 
Qual deve ser o valor do coeficiente de atrito entre 
o bloco 2 e o plano, para que o sistema permaneça 
em equilíbrio?  

  
2) (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). 
3)-(ACAFE-SC) No sistema representado na figura 
abaixo, as massas dos blocos são, 
respectivamente, mA=5,0kg, mB=10kg e mP=15kg. 
Suponha que o bloco P esteja em equilíbrio e que 
não haja atrito entre ele e a superfície. Pode-se 
afirmar então, que o valor da força normal, em 
newtons, que atua sobre o bloco P é: 

 

4) (PUC- SP) Os esquemas ao lado mostram um 
barco retirado de um rio por dois homens. Em (a) 
são usadas cordas que transmitem ao barco 
forças paralelas de intensidades F1 e F2. Em (b) 
são usadas cordas inclinadas de 90º que 
transmitem ao barco forças de intensidades iguais 
às anteriores. 

 

  Sabe-se que, no caso (a), a força resultante 
transmitida ao barco tem intensidade 50kgf e que, 
no caso (b), tem intensidade de 70kgf. Nessas 
condições, determine os esforços desenvolvidos 
pelos dois homens. 
5)-(UNESP-SP) Um professor de física pendurou 
uma pequena esfera, pelo seu centro de gravidade, 
ao teto da sala de aula, conforme a figura: Em um 
dos fios que sustentava a esfera ele acoplou um 
dinamômetro e verificou que, com o sistema em 
equilíbrio, ele marcava 10 N. O peso, em newtons, 
da esfera pendurada é de 

a)5 √𝟑 N. b)10N.c)10√𝟑 N. d)20 N. e) 20√𝟑 N 

 
6)-(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)4cm   e) 3cm.  

  
7)Ufpel-RS) Para garantir o sono tranquilo de Chico 
Bento, Rosinha segura a rede, exercendo sobre ela 
uma força inclinada de 37º em relação à horizontal, 
como mostra a figura abaixo. 
Desprezando o peso da rede e sabendo que Chico 
Bento pesa 280 N, observamos que Rosinha terá 
grande dificuldade para permanecer segurando a 
rede, pois precisa exercer sobre ela uma força de:                                    
a) 392N     b) 280N  c)200N    d)140N   e)214N. 

 

8) Dado um corpo arbitrário com massa 12kg 
concentrada em um ponto P ligado a outro de 
massa 10kg concentrada em um ponto Q ligado 
por um fio ideal que atravessa uma polia ideal, 
assim como na figura abaixo. Qual deve ser o 

coeficiente de atrito para que este 
sistema esteja em equilíbrio? 

 9-(PUC-RS)  Dois operários suspendem um balde 
por meio de cordas, conforme mostra o esquema a 

seguir.cos30º =√3/2. 1/2 e  sen60º =  =São dados: 
sen30º = cos60º 
Sabe-se que o balde, com seu conteúdo, tem peso 
50N, e que o ângulo formado entre as partes da 
corda no ponto de suspensão é 60o. A corda pode 
ser considerada como ideal (inextensível e de 
massa desprezível).Quando o balde está suspenso 
no ar, em equilíbrio, calcular a força exercida por 
um operário, medida em newtons. 

 
 
 



10-( Um corpo de peso P=200kgf encontra-se em 
equilíbrio, devido à ação da força F, como indica a 
figura a seguir 

: 
Os pontos A, B e C são os pontos de contato entre 
os fios e a superfície. Calcular  as força que a 
superfície exerce sobre os fios A, B e C . 
 

11-) Uma barra horizontal de massa desprezível 
possui uma de suas extremidades articulada em 
uma parede vertical. A outra extremidade está 
presa à parede por um fio que faz um ângulo de 
45° com a horizontal e possui um corpo de      140 
Kgf pendurado. Calcular  a força de compressão 
da barra  à parede, e a tração no fio . 
 

 

  
12) A figura mostra dois blocos de 
massa  mA e  mB conectados por um fio 
inextensível e de massa  desprezível, que passa 
por duas polias também de massa desprezível. O 
bloco de massa  mA está sobre um plano inclinado 
que forma um ângulo α com a horizontal e 
sustenta o bloco de massa mB 

.    
Assinale a alternativa que apresenta o valor 
de  mB capaz de fazer com que o sistema 
permaneça em equilíbrio, desprezando todas as 
forças de atrito. 
a)  mB = mA cos(α)         b)  mB = mA sen(α)          
c)  mB = 2mA         d). mB = 2mA sen(α)           
e. mB = 2mAcos(α) 
 
13)-(FUVEST-SP) As figuras mostram dois arranjos 
(A e B) de polias construídos para erguer um 
corpo de massa M=8kg. As polias e os fios são 
ideais. Calcule as forças FA e FB, em Newton, 
necessária para manter o corpo suspenso e em 
repouso nos dois casos. ( g=10m/s2). 
                        A                                     B 

  

14)-(FUVEST- SP) O mostrador de uma balança, 
quando um objeto é colocado sobre ela, indica 100 
N, como esquematizado em A. g=10 m/s2 

Se tal balança estiver desnivelada, como se 
observa em B, seu mostrador deverá indicar, para 

esse mesmo objeto, o valor de:                         
a)75N.  b)100N.   c)125N.     d)80N,      e)100N. 

15)-(CEFET-SP) Embora abrigue toda uma floresta, 
o solo amazônico constitui uma fina camada fértil. 
Após uma temporada de chuvas, um caminhão 
ficou atolado no solo desmatado. Rapidamente, 
providenciaram alguns cabos de aço e quatro 
roldanas. 
Aproveitando-se da enorme inércia de uma 
colheitadeira, montaram a máquina simples da 

figura. 
A solução encontrada permite que uma força 
resistente FR  seja vencida por uma força potente 
FP 
(A) duas vezes menor. 
(B) quatro vezes menor. 
(C) seis vezes menor. 
(D) oito vezes menor. 
(E) dezesseis vezes menor. 
  
16).(UFABC-SP) Um mecânico afirma ao seu 
assistente que é possível erguer e manter um 
carro no alto e em equilíbrio estático, usando-se 
um contrapeso mais leve do que o carro. A figura 
mostra, fora de escala, o esquema sugerido pelo 
mecânico para obter o seu intento. Considerando 
as polias e os cabos como ideais e, ainda, os 
cabos convenientemente presos ao carro para que 
não haja movimento de rotação, determine a 
massa mínima do contrapeso e o valor da força 
que o cabo central exerce sobre o carro, com 
massa de 700 kg, quando esse se encontra 
suspenso e em equilíbrio estático g= 10 m/s2 
 

  
 


