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TRANSMISSÃO DO MOVIMENTO CIRCULAR 1ª SÉRIE – FÍSICA – GOMIDES 

 
Semana 22 – Atividades 

 
01. Diante da maravilhosa visão, aquele cãozinho observava atentamente o balé galináceo. Na máquina, 

um motor de rotação constante gira uma rosca sem fim (grande parafuso sem cabeça), que por sua 
vez se conecta a engrenagens fixas nos espetos, resultando, assim, no giro coletivo de todos os 
franguinhos. 

 
a) Sabendo que cada frango dá uma volta completa a cada meio minuto, determine a frequência de 

rotação de um espeto, em Hz. 
b) A engrenagem fixa ao espeto e a rosca sem fim ligada ao motor têm diâmetros respectivamente 

iguais a 8 cm e 2 cm. Determine a relação entre a velocidade angular do motor e a velocidade 
angular do espeto (ωmotor/ωespeto). 

 
02. Admita que em um trator semelhante ao da foto a relação entre o raio dos pneus de trás T(r )  e o 

raio dos pneus da frente F(r )  é T Fr 1,5 r .   

 
 

Chamando de Tv  e Fv  os módulos das velocidades de pontos desses pneus em contato com o solo e 
de Tf  e Ff  as suas respectivas frequências de rotação, pode-se afirmar que, quando esse trator se 
movimenta, sem derrapar, são válidas as relações:  
a) T Fv v  e T Ff f .     
b) T Fv v  e T F1,5 f f .      
c) T Fv v  e T Ff 1,5 f .      
d) T Fv 1,5 v   e T Ff f .     
e) T F1,5 v v   e T Ff f .     
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03. Uma grande manivela, quatro engrenagens pequenas de 10  dentes e outra de 24  dentes, tudo 
associado a três cilindros de 8 cm  de diâmetro, constituem este pequeno moedor manual de cana. 

 

 
 

Ao produzir caldo de cana, uma pessoa gira a manivela fazendo-a completar uma volta a cada meio 
minuto. Supondo que a vara de cana colocada entre os cilindros seja esmagada sem 
escorregamento, a velocidade escalar com que a máquina puxa a cana para seu interior, em cm s,  é, 
aproximadamente, 
 

Dado: Se necessário use 3π    
 

a) 0,20.    b) 0,35.   c) 0,70.   d) 1,25.    e) 1,50.  
 
04. Uma bicicleta possui duas catracas, uma de raio 6,0 cm, e outra de raio 4,5 cm. Um ciclista move-

se com velocidade uniforme de 12 km/h usando a catraca de 6,0 cm. Com o objetivo de aumentar 
a sua velocidade, o ciclista muda para a catraca de 4,5 cm mantendo a mesma velocidade angular 
dos pedais. 
 

Determine a velocidade final da bicicleta, em km/h. 
 

 
 

05. Na figura abaixo, temos duas polias de raios 1R  e 2R ,  que giram no sentido horário, acopladas a 
uma correia que não desliza sobre as polias. 

 

 
 
Com base no enunciado acima e na ilustração, é correto afirmar que:  
a) a velocidade angular da polia 1 é numericamente igual à velocidade angular da polia 2.    
b) a frequência da polia 1 é numericamente igual à frequência da polia 2.    
c) o módulo da velocidade na borda da polia 1 é numericamente igual ao módulo da velocidade na 

borda da polia 2.    
d) o período da polia 1 é numericamente igual ao período da polia 2.    
e) a velocidade da correia é diferente da velocidade da polia 1.    

 



A impressão deste material não é obrigatória. 

06. Considere uma pista de ciclismo de forma circular com extensão de 900 m e largura para comportar 
dois ciclistas lado a lado e, também, dois ciclistas A e B partindo do mesmo ponto inicial P dessa 
pista e no mesmo instante, sendo que A parte com velocidade constante de 36 km/h no sentido anti-
horário e B, com velocidade constante de 54 km/h no sentido horário. Desprezando-se pequenas 
mudanças de trajetória e posição, para que não ocorra colisão entre os ciclistas, assinale o que for 
correto. 
01. Após 1 min de corrida, o ângulo central, correspondente ao arco de menor medida delimitado 

pelas posições dos dois ciclistas, mede, aproximadamente, 2

3

 . 

02. Os dois ciclistas se cruzam pela primeira vez, após a partida inicial, no tempo t = 23 s, 
aproximadamente.    

04. A velocidade angular média do ciclista A é de 
45

 . 

08. Após 2 h de corrida, a diferença entre as distâncias totais percorridas pelos dois ciclistas é de, 
aproximadamente, 18 km. 

16. A aceleração centrípeta do ciclista B é de 2 m/s
2

 . 

 
07. Um ciclista movimenta-se com sua bicicleta em linha reta a uma velocidade constante de 18 km/h.  

O pneu, devidamente montado na roda, possui diâmetro igual a 70 cm. No centro da roda traseira, 
presa ao eixo, há uma roda dentada de diâmetro 7,0 cm. Junto ao pedal e preso ao seu eixo há 
outra roda dentada de diâmetro 20 cm. As duas rodas dentadas estão unidas por uma corrente, 
conforme mostra a figura. Não há deslizamento entre a corrente e as rodas dentadas. Supondo que 
o ciclista imprima aos pedais um movimento circular uniforme, assinale a alternativa correta para o= 
número de voltas por minuto que ele impõe aos pedais durante esse movimento. Nesta questão, 
considere 3  . 

 

 
a) 0,25 rpm.    
b) 2,50 rpm.    
c) 5,00 rpm.    
d) 25,0 rpm.    
e) 50,0 rpm.    
 


