
 

 

Professor Anderson 
 
01. (Espcex (Aman) 2020)  Uma viga rígida homogênea Z  com 100 cm  de comprimento e 10 N  de peso está 

apoiada no suporte ,A  em equilíbrio estático. Os blocos X  e Y  são homogêneos, sendo que o peso do 
bloco Y  é de 20 ,N  conforme o desenho abaixo. 

 

 
 

O peso do bloco X  é  
a) 10,0 .N     
b) 16,5 .N     
c) 18,0 .N     
d) 14,5 .N     
e) 24,5 .N     

  
02. (Unesp 2020)  Para montar a fachada de seu restaurante, o proprietário considera duas maneiras 

diferentes de prender uma placa na entrada, conforme as figuras 1 e 2. Nas duas maneiras, uma mesma 
placa de 4 m  de comprimento e massa de 30 kg  será presa a uma haste rígida de massa desprezível e de 
6 m  de comprimento, que será mantida em equilíbrio, na posição horizontal. Na situação da figura 1, a 
haste é presa a uma parede vertical por uma articulação ,A  de dimensões desprezíveis, e por um fio ideal 
vertical, fixo em uma marquise horizontal, no ponto .B  Na situação da figura 2, a haste é presa à parede 
vertical pela mesma articulação A  e por um fio ideal, preso no ponto C  dessa parede. 

 

 
 

Considerando 210 ,g m s  
a) represente as forças que atuam na haste e calcule a intensidade, em ,N  da força de tração no fio que 

prende a haste à marquise, na situação da figura 1. 
b) calcule a intensidade, em ,N  da força aplicada pela articulação sobre a haste, na situação da figura 2.  
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03. (Unioeste 2018)  Uma pessoa usa uma chave de boca para apertar um parafuso, conforme a figura abaixo. 
A distância do centro do parafuso até a extremidade do cabo da chave de boca é de 30 cm  e a força ,F  
vertical, aplicada a 5 cm  da extremidade do cabo da chave, possui intensidade 20 .F N  

 

 
 

Assinale a alternativa CORRETA.  
a) O torque gerado por F  tem módulo igual a 2,5 2 N m  e orientação paralela à .F     
b) O torque gerado por F  atua ao longo do eixo do parafuso, sendo sua orientação perpendicular à F  e 

ao plano da página.     
c) A orientação da força F  representada na figura é aquela que fornece a situação de torque máximo, 

pois o ângulo entre o torque e o vetor força F  é de 90 .     
d) Na situação apresentada na figura, a componente de F  paralela ao eixo do cabo da chave é nula, por 

esse motivo essa componente não gera torque.     
e) Após uma rotação no parafuso em 45  no sentido horário, de forma que o cabo da chave de boca 

esteja na posição horizontal e mantendo F  na vertical, o torque terá módulo nulo.     
  
04. (Famerp 2018)  Uma barra homogênea em forma de paralelepípedo, de massa 8,0 kg  e comprimento 

60 ,cm  é sustentada em suas extremidades pelos apoios X  e Y  (figura 1). Um objeto Q, de massa 
6,0 kg  e dimensões desprezíveis, é colocado sobre essa barra, distando 20 cm  da extremidade X  (figura 
2). 

 

 
 

Considerando a aceleração gravitacional igual a 210 ,m s  determine: 
a) as intensidades das forças exercidas, em newtons, pelo apoio X  e pelo apoio Y  sobre a barra, na 

situação descrita na figura 1. 
b) as intensidades das forças exercidas, em newtons, pelo apoio X  e pelo apoio Y  sobre a barra, na 

situação descrita na figura 2.  
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05. (Uefs 2018)  Um atleta mantém uma barra com duas anilhas em suas extremidades em equilíbrio, na 
horizontal, segurando-a pelos pontos A  e B  e aplicando, nesses pontos, forças verticais sobre a barra. 

 

 
 

Sabendo que a massa da barra é de 10 ,kg  que a massa de cada anilha é 20 ,kg  adotando 210g m s  e 
considerando as medidas indicadas na figura, a intensidade da força aplicada pelo atleta no ponto B  é  
a) 100 .N     
b) 125 .N     
c) 375 .N     
d) 400 .N     
e) 425 .N     

  
06. (Unesp 2017)  Pedrinho e Carlinhos são garotos de massas iguais a 48 kg  cada um e estão inicialmente 

sentados, em repouso, sobre uma gangorra constituída de uma tábua homogênea articulada em seu ponto 
médio, no ponto .O  Próxima a Carlinhos, há uma pedra de massa M  que mantém a gangorra em equilíbrio 
na horizontal, como representado na figura 1. 

 

 
 

Quando Carlinhos empurra a pedra para o chão, a gangorra gira e permanece em equilíbrio na posição 
final, representada na figura 2, com as crianças em repouso nas mesmas posições em que estavam 
inicialmente. 

 

 
 

Calcule o valor da relação ,P CV V  sendo PV  e CV  os módulos das velocidades escalares médias de Pedrinho 
e de Carlinhos, respectivamente, em seus movimentos entre as posições inicial e final. Em seguida, calcule 
o valor da massa ,M  em .kg   
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07. (Uerj 2017)  Um sistema é constituído por seis moedas idênticas fixadas sobre uma régua de massa 
desprezível que está apoiada na superfície horizontal de uma mesa, conforme ilustrado abaixo. Observe 
que, na régua, estão marcados pontos equidistantes, numerados de 0 a 6. 

 

 
 

Ao se deslocar a régua da esquerda para a direita, o sistema permanecerá em equilíbrio na horizontal até 
que determinado ponto da régua atinja a extremidade da mesa. 
De acordo com a ilustração, esse ponto está representado pelo seguinte número:  
a) 4     
b) 3     
c) 2     
d) 1     

  
08. (Epcar (Afa) 2017)  Em feiras livres ainda é comum encontrar balanças mecânicas, cujo funcionamento é 

baseado no equilíbrio de corpos extensos. Na figura a seguir tem-se a representação de uma dessas 
balanças, constituída basicamente de uma régua metálica homogênea de massa desprezível, um ponto de 
apoio, um prato fixo em uma extremidade da régua e um cursor que pode se movimentar desde o ponto de 
apoio até a outra extremidade da régua. A distância do centro do prato ao ponto de apoio é de 10 .cm  O 
cursor tem massa igual a 0,5 .kg  Quando o prato está vazio, a régua fica em equilíbrio na horizontal com o 
cursor a 4 cm  do apoio. 

 

 
 

Colocando 1 kg  sobre o prato, a régua ficará em equilíbrio na horizontal se o cursor estiver a uma distância 
do apoio, em ,cm  igual a  
a) 18     
b) 20     
c) 22     
d) 24     

  
09. (Enem 2ª aplicação 2016)  A figura mostra uma balança de braços iguais, em equilíbrio, na Terra, onde foi 

colocada uma massa ,m  e a indicação de uma balança de força na Lua, onde a aceleração da gravidade é 

igual a 21,6 ,m s  sobre a qual foi colocada uma massa .M  
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A razão das massas M
m

 é  

a) 4,0.    
b) 2,5.     
c) 0,4.    
d) 1,0.    
e) 0,25.     

  
10. (Mackenzie 2015)   

 
 

Uma cancela manual é constituída de uma barra homogênea AB  de comprimento 2,40L m  e massa 
10,0 ,M kg  está articulada no ponto ,O  onde o atrito é desprezível. A força F  tem direção vertical e 

sentido descendente, como mostra a figura acima. 
 

Considerando a aceleração da gravidade 210,0 / ,g m s  a intensidade da força mínima que se deve 
aplicar em A  para iniciar o movimento de subida da cancela é  
a) 150 N     
b) 175 N     
c) 200 N     
d) 125 N     
e) 100 N     


