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MOVIMENTO CIRCULAR – PRIMEIRA PARTE 1ª SÉRIE – FÍSICA – GOMIDES 

 
Lista 06 – Atividades 

 
01. Uma aeronave, antes de aterrissar no Aeroporto Santos Dummont no Rio de Janeiro, faz uma curva 

no ar, mostrando aos passageiros a bela vista da Baía de Guanabara. Suponha que essa curva seja 
um círculo de raio 6000 m  e que a aeronave trace essa trajetória com velocidade de módulo 

constante igual a 1432,0 km h  em relação ao solo. 
 
A aceleração centrípeta da aeronave, em relação ao solo, vale, em 2m s ,  aproximadamente  
a) 7,200     
b) 9,800     
c) 2,400     
d) 31,10     
e) 2,000     

 
02. Um corpo descreve um movimento circular uniforme cuja trajetória tem 5 m  de raio. Considerando 

que o objeto descreve 2  voltas em 12 s,  é possível afirmar que sua velocidade tangencial, em m s,  é 
de, aproximadamente  
 
(Considere 3,14 rad)π    
a) 3,14     
b) 5,2     
c) 15,7     
d) 6,28     
e) 31,4     

 
03. Considere um carrossel que gira com velocidade angular tal que cada cavalo percorre duas voltas 

completas em 4 3π  segundos. Assim, a velocidade angular do carrossel, em radianos s,  é  
a) 4 3.     
b) 4 3.π     
c) 2 3.π     
d) 3.     

 
04. Considere um carrinho sobre trilhos em uma trajetória circular, como em um brinquedo de parque 

de diversões. Por questões de segurança, foi necessário duplicar o raio da trajetória sem que haja 
mudança na velocidade linear do carrinho. Para isso, a velocidade angular do móvel deve  
a) dobrar de valor. 
b) ser reduzida à metade. 
c) manter-se constante. 
d) quadruplicar. 
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05. A cadeira de rodas é um instrumento muito utilizado por pessoas que apresentam dificuldades de 
locomoção. As mais simples movimentam-se por meio da força do próprio usuário ou da força da 
pessoa que a empurra. Todavia, existem as elétricas, cuja força motriz provém de um motor elétrico 
acoplado a ela. Hoje, muitas delas são encontradas em residências, no entanto seu uso é bem 
comum em hospitais e clínicas médicas. 

 
 

Considere um senhor de 80 kg  que percorreu com movimento uniforme 18,0 m  em 10 s  utilizando 
uma dessas cadeiras. A roda traseira da cadeira mede 60,0 cm  de diâmetro e a roda dianteira mede 
20,0 cm  de diâmetro. 
 

Com base no exposto acima, é correto afirmar que: 
01. a velocidade linear da roda dianteira da cadeira de rodas é maior que a velocidade linear da roda 

traseira. 
02. em 10 s  a roda traseira realiza dez voltas completas. 
04. o período de rotação da roda traseira da cadeira de rodas é 1,0 s.  
08. a velocidade angular da roda dianteira da cadeira de rodas é igual à velocidade angular da roda 

traseira. 
16. o conjunto homem + cadeira realizou um movimento retilíneo e uniforme. 
32. a frequência de rotação da roda dianteira da cadeira de rodas é de 3 Hz.  

 
06. Após estudar física exaustivamente para as provas de vestibular, Lívia sentiu-se mal e precisou 

receber a visita de um médico. 

 
 

Disponível: https://www.efeitojoule.com/2011/04/ vestibulario-tirinhas-do-vestibular-de.html. Acesso: 11 dez. 2018. 
 

Com base nas informações do diálogo apresentado e considerando uma roda que gire em torno do 
seu próprio eixo com velocidade angular ( )ω  constante, o período de rotação dessa roda é dado por: 

a) 12 ( ) .ω π      b) 12 .π ω     c) 2 .ω π     d) 1(2 ) .ω π    
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07. Em um equipamento industrial, duas engrenagens, A  e B,  giram 100  vezes por segundo e 6.000  
vezes por minuto, respectivamente. O período da engrenagem A  equivale a AT  e o da engrenagem 
B,  a BT .   
 

A razão A

B

T

T
 é igual a:  

a) 1

6
    

b) 3

5
    

c) 1    
d) 6     

 
08. Um ponto material descreve um movimento circular uniforme com o módulo da velocidade angular 

igual a 10 rad s.  Após 100 s,  o número de voltas completas percorridas por esse ponto material é 
 
Adote 3.π    
a) 150     
b) 166     
c) 300     
d) 333     

 
09. Um automóvel viaja em uma estrada horizontal com velocidade constante e sem atrito. Cada pneu 

desse veículo tem raio de 0,3  metros e gira em uma frequência de 900  rotações por minuto. A 
velocidade desse automóvel é de aproximadamente: 
 
(Dados: considere 3,1.)π    
a) 21m s     
b) 28 m s     
c) 35 m s     
d) 42m s     
e) 49 m s     

 
10. Para que um satélite seja utilizado para transmissões de televisão, quando em órbita, deve ter a 

mesma velocidade angular de rotação da Terra, de modo que se mantenha sempre sobre um mesmo 
ponto da superfície terrestre. 
 
Considerando R  o raio da órbita do satélite, dado em km,  o módulo da velocidade escalar do 
satélite, em km h,  em torno do centro de sua órbita, considerada circular, é  

a) R.
24

π
     

b) R.
12

π
     

c) R.π      
d) 2 R.π      
e) 12 R.π      


