
 

 

Tarefa 28 – Professor Yuri 

 
Obs: As questões de multipla escolha devem vir acompanhadas de justificativas 
 
01. Uma das modalidades esportivas em que nossos atletas têm sido premiados em competições olímpicas é a 

de barco a vela. Considere uma situação em que um barco de 100 kg, conduzido por um velejador com 
massa de 60 kg, partindo do repouso, se desloca sob a ação do vento em movimento uniformemente 
acelerado, até atingir a velocidade de 18 km/h.  

A partir desse instante, passa a navegar com velocidade constante. Se o barco navegou 25 m em 
movimento uniformemente acelerado, qual é o valor da força aplicada sobre o barco? Despreze resistências 

ao movimento do barco. 
 
02. Desconsiderando o atrito, qual é o valor da tensão N (newton) no sistema abaixo? 

Dado: g = 10 m/s2 

 
 

03. Uma força horizontal F , de intensidade 20 N, puxa três corpos presos entre si por dois fios. 

 

 
 

Desprezam-se os atritos entre os corpos e a superfície horizontal de apoio. As massas dos corpos 1 e 3 
são, respectivamente, m1 = 3,0 kg e m3 = 2,0 kg. A tração no fio A tem valor 14 N. Nessas condições, 
determine: 
a) a aceleração do sistema; 

b) a tração no fio B. 
 
04. Um bloco de massa m é abaixado e levantado por meio de um fio ideal. Inicialmente, o bloco é abaixado 

com aceleração constante vertical, para baixo, de módulo a (por hipótese, menor do que o módulo g da 
aceleração da gravidade), como mostra a figura 1.  Em seguida, o bloco é levantado com aceleração 
constante vertical, para cima, também de módulo a, como mostra a figura 2. Sejam T a tensão do fio na 
descida e T’ a tensão do fio na subida. 

 

 
 
Determine a razão T’/T em função de a e g. 
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05. Dois blocos, de massas M1 e M2, estão ligados através de um fio inextensível de massa desprezível que 

passa por uma polia ideal, como mostra a figura. O bloco 2 está sobre uma superfície plana e lisa, e 
desloca-se com aceleração a = 1 m/s2. Determine a massa M2, em kg, sabendo que M1 = 1 kg. 

 

 
 
06. Em uma obra, realizada na cobertura de um prédio, há um sistema para subir e descer material entre o 

térreo e o último andar através de baldes e cordas. Um dos operários, interessado em Física, colocou um 

dinamômetro na extremidade de uma corda. Durante o transporte de um dos baldes, ele percebeu que o 
dinamômetro marcava 100 N com o balde em repouso e 120 N quando o balde passava por um ponto A no 
meio do trajeto. 

 

 
 

a) Determine a aceleração do balde nesse instante em que ele passa pelo ponto A. 
b) É possível concluir se, nesse instante, o balde está subindo ou descendo? Justifique. 

 

07.  
a) Enuncie e explique, de forma simples e sucinta, as três leis de Newton. 
b) Descreva, resumidamente, pelo menos um exemplo de aplicação da Segunda Lei de Newton. 

 
08. O cabo de um reboque arrebenta se nele for aplicada uma força que exceda 1800N. Suponha que o cabo 

seja usado para rebocar um carro de 900kg ao longo de uma rua plana e retilínea. Nesse caso, que 
aceleração máxima o cabo suporta? 

a) 0,5m/s2. 
b) 1,0m/s2. 

c) 2,0m/s2. 
d) 4,0m/s2. 
e) 9,0m/s2. 

 

09. Uma partícula de massa igual a 0,5 kg teve sua velocidade aumentada linearmente de 4,0 m/s para 8,0 
m/s durante 2,0 segundos. Nesse caso, a força resultante que atuou sobre ela foi de: 
a) 6,0 N 
b) 1,5 N 
c) 4,0 N 
d) 1,0 N 

 



Exercícios Complementares 
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TEXTO: 1 - Comum à questão: 10 

 
Dados: 
Aceleração da gravidade: 10 m/s2 
Velocidade da luz no vácuo: 3 x 108 m/s. 
Constante de Planck: 6,63 x 10-34 J.s 
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10. A figura mostra um gráfico da velocidade de uma partícula de massa m = 0,5 kg em função do tempo. 

Calcule o módulo da força resultante sobre a partícula, no instante t = 4 s, em newtons. 
 

 
 
 


