
 

 

FORÇA CENTRÍPETA 
 
01. Para a que a força normal no ponto mais baixo não seja muito intensa e, portanto, insegura ao usuário de 

uma montanha russa, esta não tem o formato circular, mas de uma “lágrima invertida”. Esta curva, 
denominada “clotoide” possui raio de curvatura que varia de uma posição a outra de modo a manter a 
aceleração centrípeta constante em todo o circuito. Se, ao passar pela posição mais alta A, a velocidade é 
mínima e a aceleração centrípeta é g, a intensidade da força normal ao passar pela posição mais baixa C é 
igual a:  

 
 

a) mg   b) 2mg   c) 3mg   d) 4mg   e) 5mg 
 
02. Uma nave tem forma de disco circular de 28 m de raio e está em uma missão espacial. Para simular uma 

aceleração da gravidade de 10 m/s2 na periferia da nave, esta é posta a girar em torno do eixo de simetria 
do disco com velocidade angular de : 
a) 30rad/s  b) 1,0rad/s   c) 0,1rad/s   d) 0,3rad/s   e) 0,6rad/s 

 
03. Sobre uma estação espacial em órbita em torno da Terra é correto afirmar que: 

a) ela fica sujeita a uma força resultante apontada para o centro da Terra. 
b) os astronautas, no seu interior, ficam independentes da força da gravidade terrestre. 
c) a força gravitacional sobre a estação é nula, pois ela está no vácuo. 
d) ela fica sujeita a uma aceleração constante tangente à trajetória. 
e) necessariamente ela deve dar uma volta em torno da Terra em um período igual ao de 1 dia terrestre. 

 
04. Um bloco de massa m é abandonado sobre o trilho e desliza, a partir do ponto A, como representado na 

figura abaixo. 

 
O coeficiente de atrito cinético entre o trilho e o bloco no trajeto AB é µ. A seção circular que se inicia no 
ponto B, não tem atrito.  
a) Qual a menor velocidade que o bloco deve ter no ponto B para que consiga passar pelo ponto C?  
b) Qual a altura hA para que isso ocorra? 

 
05. Os pilotos de F1 passam por um rigoroso treinamento físico para suportar os efeitos das enormes 

acelerações durante a corrida. Dentre as partes do corpo do piloto, a que mais sofre os efeitos da chamada 
“força G” é a musculatura do pescoço que sofre acelerações da ordem de grandeza do valor da gravidade 
terrestre (g). Porém a “força G” do ponto de vista da mecânica newtoniana não é uma força, e sim apenas 
um efeito da inércia sobre o piloto. 
De acordo com o texto e seus conhecimentos de física assinale a alternativa falsa. 
a) A inércia é a tendência que um corpo tem de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo 

uniforme, a menos que sofra a ação de uma força externa. 
b) A massa de um corpo é a medida quantitativa de sua inércia. 
c) Ao acelerar em uma reta, o piloto é pressionado contra o banco do carro. 
d) Quando o carro vira contornando o centro da curva, o piloto tende a continuar seu movimento na 

direção tangencial. 
e) Ao realizar a curva, o piloto tem a sensação de ser empurrado para o centro da curva na direção 

radial. 
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06. Um carro de F1 entra numa curva de raio igual a 50 m com velocidade igual a 180 km/h. A aceleração 
sofrida pelo pescoço do piloto (em termos de g) é: 
(a) 4g (b) 5g (c) 6g (d)7g (e) 8g 

 
07. Considere um satélite em órbita circular de raio r em torno do centro C da Terra. 

 
Em um intervalo de tempo ∆t o vetor posição r, associado ao movimento de um satélite, varre uma área A 
(ver figura). Define-se a velocidade areolar de um satélite como: 

 
A aceleração centrípeta do satélite tem módulo a dado, em função de σ e r, por: 
a) a = σ²/r³ 
b) a = 2σ²/r³ 
c) a = 4σ²/r³ 
d) a = 4σ/r³ 
e) a = 4σ²/r² 

 
08. Um trecho de uma montanha russa apresenta uma depressão de raio de curvatura R igual a 80 m. 

Determine a velocidade que deve ter um vagonete para que, descendo, seus passageiros sofram, no ponto 
mais baixo da depressão, uma sensação que seu peso triplicou. 

 
 
09. Uma esteira, movimenta-se entre dois cilindros idênticos de raio 5 cm, numa frequência de 10 Hz. Calcule: 

a) A velocidade que uma pessoa deve ter, sobre a esteira, para “não sair” do local onde se encontra. ( 
vide figura)  

b) Colocando um pacote de 20 kg sobre esta esteira e supondo o coeficiente de atrito estático entre 
ambos de 0,6, qual pode ser a aceleração angular máxima da esteira imprimida para o pacote não 
derrapar. 
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10. Um professor utiliza essa história em quadrinhos para discutir com os estudantes o movimento de satélites. 
Nesse sentido, pede a eles que analisem o movimento do coelhinho, considerando o módulo da velocidade 
constante. 

 
Desprezando a existência de forças dissipativas, o vetor aceleração tangencial do coelhinho, no terceiro 
quadrinho, é  
a) nulo.    
b) paralelo à sua velocidade linear e no mesmo sentido.    
c) paralelo à sua velocidade linear e no sentido oposto.    
d) perpendicular à sua velocidade linear e dirigido para o centro da Terra.    
e) perpendicular à sua velocidade linear e dirigido para fora da superfície da Terra.    
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11. As trajetórias de um objeto, lançado do alto de um morro, foram imaginadas por Isaac Newton ainda no 
século XVII. O registro dessas trajetórias foi feito pelo próprio Newton em uma de suas obras: 

 

 
 

Os objetos nas trajetórias mais externas, fechadas, não caem no solo porque: 
a) a gravidade deixa de atuar a essas distâncias do centro do planeta. 
b) o afastamento inercial compensa a atração gravitacional. 
c) são elípticas com o centro da Terra no foco. 
d) a resistência do ar só atua até o alto da montanha. 
e) a velocidade tangencial é maior do que a aceleração centrípeta. 

 
12. Um carrinho é largado do alto de uma montanha russa, conforme a figura. Ele se movimenta, sem atrito e 

sem soltar-se dos trilhos, até atingir o plano horizontal. Sabe-se que os raios de curvatura da pista em A e 
B são iguais. Considere as seguintes afirmações: 
I. No ponto A, a resultante das forças que agem sobre o carrinho é dirigida para baixo. 
II. A intensidade da força centrípeta que age sobre o carrinho é maior em A do que em B. 
III. No ponto B, o peso do carrinho é maior do que a intensidade da força normal que o trilho exerce sobre 

ele. 

 
 
Está correto apenas o que se afirma em 
a) I 
b) II 
c) III 
d) I e II 
e) II e III 
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13. Em uma estrada, dois carros, A e B, entram simultaneamente em curvas paralelas, com raios RA e RB. Os 
velocímetros de ambos os carros indicam, ao longo de todo o trecho curvo, valores constantes VA e VB. Se 
os carros saem das curvas ao mesmo tempo, a relação entre VA e VB é 

 
a) VA = VB 
b) VA/VB = RA/ RB 
c) VA/VB = (RA/ RB )2 
d) VA/VB = RB/ RA 
e) VA/VB = (RB/ RA)2 

 
14. O pêndulo de um relógio é constituído por uma haste rígida com um disco de metal preso em uma de suas 

extremidades. O disco oscila entre as posições A e C, enquanto a outra extremidade da haste permanece 
imóvel no ponto P. A figura ao lado ilustra o sistema. A força resultante que atua no disco quando ele passa 
por B, com a haste na direção vertical, é 

 
a) nula. 
b) vertical, com sentido para cima. 
c) vertical, com sentido para baixo. 
d) horizontal, com sentido para a direita. 
e) horizontal, com sentido para a esquerda. 

 
15. Uma bolinha de massa 0,20 kg está em repouso suspensa por um fio ideal de comprimento 1,20 m preso 

ao teto, conforme indica a figura 1. A bolinha recebe uma pancada horizontal e sobe em movimento 
circular até que o fio faça um ângulo máximo de 60o com a vertical, como indica a figura 2. Despreze os 
atritos e considere g = 10 m/s2. 

 

 
Calcule o valor T1 da tensão no fio quando o fio faz o ângulo máximo de 60° com a vertical e o valor T2 da 
tensão quando ele passa de volta pela posição vertical. 
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16. Durante uma apresentação circense um artista se apresenta com sua motocicleta em um globo da morte 
de raio R. Num dado instante da apresentação a motocicleta passa pelo ponto mais alto do globo, conforme 
ilustrado na figura. Para não cair verticalmente a motocicleta deve possuir uma velocidade mínima v. 
Considere M a massa total (motociclista+artista),FN a força normal e g a aceleração da gravidade.  

 

 
Desprezando o atrito dos pneus da motocicleta com o globo qual é a expressão CORRETA da velocidade 
mínima? 

 
17. Um pêndulo cônico é formado por um fio de massa desprezível e comprimento L = 1,25 m, que suporta 

uma massa m =0,5 kg na sua extremidade inferior. A extremidade superior do fio é presa ao teto , 
conforme ilustra a figura.Quando um pêndulo oscila, a massa m executa um movimento circular uniforme 
num plano horizontal, e o ângulo que o fio forma com a vertical é θ=60°. 

 
 

Qual a Tensão no fio? Qual a velocidade angular da massa?  
 
18. Ana está sentada em um banco de uma roda-gigante, que gira com velocidade angular constante. Nesse 

movimento, Ana passa, sucessivamente, pelos  pontos P, Q, R e S, como mostrado na figura ao lado. 
Considere que a massa de Ana é 30 kg, que o raio de sua trajetória é 5,0 m e que o módulo de sua 
velocidade angular é 0,40 rad/s.   

 
a) DETERMINE a força resultante – módulo, direção e sentido – sobre Ana quando esta passa pelo ponto 

Q, indicado na figura. 
b) O módulo da força que o banco faz sobre Ana é maior no ponto Q ou no ponto S? 
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19. Durante uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça, um dos aviões descreve a trajetória circular 
representada nesta figura: 

 
 

Ao passar pelo ponto mais baixo da trajetória, a força que o assento do avião exerce sobre o piloto é 
a) igual ao peso do piloto. 
b) maior que o peso do piloto. 
c) menor que o peso do piloto. 
d) nula. 

 
20. Tomás está parado sobre a plataforma de um brinquedo, que gira com velocidade angular constante. Ele 

segura um barbante, que tem uma pedra presa na outra extremidade, como mostrado nesta figura: 

 
A linha tracejada, nessa figura, representa a trajetória da pedra, vista de cima. 
I) Observando essa situação, Júlia e Marina chegaram a estas conclusões: 

• Júlia: “O movimento de Tomás é acelerado.” 
• Marina: “A componente horizontal da força que o piso faz sobre Tomás aponta para o centro da 
plataforma.” 
Considerando-se essas duas conclusões, é CORRETO afirmar que 
a) as duas estão erradas. 
b) apenas a de Júlia está certa. 
c) as duas estão certas. 
d) apenas a de Marina está certa. 

 
II) Quando Tomás passa pelo ponto P, indicado na figura, a pedra se solta do barbante. Assinale a 

alternativa em que melhor se representa a trajetória descrita pela pedra, logo após se soltar, quando 
vista de cima. 
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Gabarito 
 
01. B 
 
03. A 
 
04.  

 

 
 
05. E 
 
06. B 
 
07. C 
 
08.  
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09.  

 

 
 
10. A 
 
11. B 
 
12. E 
 
13. B 
 
14. B 
 
15. Quando o fio faz um ângulo máximo com a vertical (de 60o) T = T1 , a bolinha tem velocidade nula e, 

consequentemente, aceleração centrípeta nula. Pela Segunda Lei de Newton, a força centrípeta sobre a 
bolinha é nula. Essa força é dada pela tensão T1 e pela componente do peso na direção do fio nessa 
situação, de modo que | T1 | – m | g | cos 60° = 0, donde | T1 | = 0,20kg × 10 m/s²× (1/2) , isto é, | T1 
| = 1,0 N. No ponto mais alto da trajetória a energia cinética da bolinha é nula e sua energia potencial é 
mgh, em que h é a altura da bolinha acima do ponto mais baixo da trajetória, que foi considerado como o 
de energia potencial nula. No ponto mais baixo da trajetória a energia cinética da bolinha é (1/2) mv², em 
que v é sua velocidade nesse ponto.  
Desprezando os atritos, podemos considerar a energia mecânica da bolinha como conservada, de modo 
que (1/2) mv² = mgh, donde v² = 2gh. Usando essa velocidade obtemos, para a aceleração da bolinha no 
ponto mais baixo da trajetória, que é centrípeta, | a2 |= v²/R = 2gh/R, onde R é o comprimento do fio. 
Portanto a2 = 2gh/R e h = R – R cos60°, ou seja, a2 = 2g (1 – cos60°) . Mas pela Segunda Lei de Newton, 
no ponto mais baixo da trajetória, T2 + m g = m a2 , donde | T2 | – m | g | = m| a2 | ; logo: | T2 | = m g 
+ m 2 g (1 – cos60°) , isto é, | T2 | = 0,20kg ×10 m/s2 + 0,20kg × 2 × 10 m/s2 (1/2) , donde | T2 | = 
4,0N. 

 
16. (Rg)1/2 

 
17. T = 10 N e ω = 4 rad/s 
 
18. a) vertical, para baixo de módulo F = 24 N  b) S 
 
19. B 
 
20. I) D II) D 
 


