
 

 

LEIS DE NEWTON 
 
01. A figura abaixo representa um sistema com três polias que auxiliam no içamento de caixas do nível A para 

o nível B, utilizando como contrapeso um bloco de 500 kg de massa, que desce até o nível C, de forma 
acelerada. A massa do cabo é desprezível frente à dos blocos, e as polias possuem funcionamento ideal.  
Dado: g=10m/s². 

 
 

Para levantar uma caixa de 300 kg de massa, a tração a que o cabo será submetido, será de  
a) 3.000 N  
b) 4.980 N  
c) 3.750 N  
d) 8.000 N  

 
02. Um teste é feito para avaliar os freios de um novo modelo de carro, de 1200 kg de massa. Para isso, foi 

analisada a distância que o veículo percorre até parar totalmente, a partir do momento em que seus pneus 
são travados, com uma velocidade de 108 km/h. O teste é feito em uma pista totalmente plana, cujo 
coeficiente de atrito cinético entre o pavimento e os pneus é de 0,7. Em tal situação, considerou-se que é 
desprezível o atrito oferecido pelos rolamentos, assim como efeitos resistivos do ar, e que g = 10m/s2. 
A partir da situação descrita, a distância que o novo modelo de carro percorre até parar totalmente é, 
aproximadamente, de: 
a) 833 m 
b) 8 m 
c) 64 m 
d) 154 m 

 
03. Um guindaste arrasta por 100 metros, com velocidade constante, um caixote de 200 kg, por meio de um 

cabo inextensível e de massa desprezível, conforme esquema a seguir. Nessa situação, o ângulo formado 
entre o cabo e o solo é de 37° e o coeficiente de atrito cinético entre o caixote e o solo é 0,1.  Calcule o 
módulo da força de atrito entre o caixote e o chão. Considere g = 10 m/s² 

 
 
04. Um bloco B de massa 400 g está apoiado sobre um bloco A de massa 800 g, o qual está sobre uma 

superfície horizontal. Os dois blocos estão unidos por uma corda inextensível e sem massa, que passa por 
uma polia presa na parede, conforme ilustra a figura ao lado. O coeficiente de atrito cinético entre os dois 
blocos e entre o bloco A e a superfície horizontal é o mesmo e vale 0,35. Considerando a aceleração da 
gravidade igual a 10 m/s2 e desprezando a massa da polia, assinale a alternativa correta para o módulo da 
força F necessária para que os dois blocos se movam com velocidade constante.  
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a) 1,4 N.   b) 4,2 N.   c) 7,0 N.   d) 8,5 N.   e) 9,3 N. 

 
05. Uma mola de massa desprezível foi presa a uma estrutura por meio da corda “b”. Um corpo de massa “m” 

igual a 2000 g está suspenso por meio das cordas “a”, “c” e “d”, de acordo com a figura ao lado, a qual 
representa a configuração do sistema após ser atingido o equilíbrio. Considerando que a constante elástica 
da mola é 20 N/cm e a aceleração gravitacional é 10 m/s2, assinale a alternativa que apresenta a 
deformação que a mola sofreu por ação das forças que sobre ela atuaram, em relação à situação em que 
nenhuma força estivesse atuando sobre ela. Considere ainda que as massas de todas as cordas e da mola 
são irrelevantes.  

 
 
a) 0,5 cm.   b) 1,2 cm.   c) 2,5 cm.   d) 3,5 cm.   e) 5,2 cm. 

 
06. Um homem empurra uma caixa de massa M sobre um piso horizontal exercendo uma força constante F que 

faz um ângulo ө com a direção horizontal, conforme mostra a figura ao lado. Considere que o coeficiente 
de atrito cinético entre a caixa e a superfície é μ e que a aceleração da gravidade é g. Deduza uma equação 
literal para o módulo da força F exercida pelo homem de modo que a caixa se movimente com velocidade 
escalar constante v para a direita. 

 
 

07. No sistema representado na figura ao lado, cada uma das roldanas pesa 100 N. O sistema está em 
repouso. Considerando que apenas os segmentos de corda b e c não estão na vertical e desprezando-se o 
atrito nos eixos das roldanas e no contato das roldanas com a corda, qual é a tração na corda b? 

 



Exercícios Complementares 

 

 3

08. Uma esfera de massa m0 está pendurada por um fio, ligado em sua outra extremidade a um caixote, de 
massa M = 3 m0, sobre uma mesa horizontal. Quando o fio entre eles permanece não esticado e a esfera é 
largada, após percorrer uma distância H0, ela atingirá uma velocidade V0, sem que o caixote se mova. Na 
situação em que o fio entre eles estiver esticado, a esfera, puxando o caixote, após percorrer a mesma 
distância H0, atingirá uma velocidade V igual a 

 
a) 1/4 V0   b) 1/3 V0   c) 1/2 V0   d) 2 V0   e) 3 V0 

 
09. Um bloco de massa 10 kg se move com velocidade constante sobre uma superficie horizontal pela acao de 

uma forca F de modulo 40 N, que faz um angulo de 30o com a horizontal, como mostrado na figura. Qual e 
o valor do coeficiente de atrito cinetico entre o bloco e a superficie? Dado: g = 10 m/s2. 

 
 
10. Uma caixa de massa m1=1,0 kg está apoiada sobre uma caixa de massa m2=2,0 kg, que se encontra 

sobre uma superfície horizontal sem atrito. Existe atrito entre as duas caixas. Uma força F horizontal 
constante é aplicada sobre a caixa de baixo, que entra em movimento com aceleração de 2,0 m/s2. 
Observa-se que a caixa de cima não se move em relação à caixa de baixo. O módulo da força F, em 
newtons, é: 
a) 6,0   b) 2,0   c) 4,0   d) 3,0   e) 1,5 

 
11. Suponha que o cilindro possua massa igual a 40g, que o coeficiente de atrito estático entre o disco e o 

cilindro seja 0,18, que a distância do cilindro ao eixo valha 20cm e que a aceleração da gravidade seja de 
10 m/s2. A máxima velocidade angular com que o disco pode girar, sem que o cilindro deslize, vale, em 
rad/s:  
a) 0,9   b) 1,0   c) 1,8   d) 2,0   e) 3,0 

 
12. Um certo trecho de uma montanha-russa é aproximadamente um arco de circunferência de raio R. Os 

ocupantes de um carrinho, ao passar por este trecho, sentem uma sensação de aumento de peso. Avaliam 
que, no máximo, o seu peso foi triplicado. Desprezando os efeitos de atritos, calcule a velocidade máxima 
atingida nesse ponto. 

 
13. Algo muito comum nos filmes de ficção científica é o fato dos personagens não flutuarem no interior das 

naves espaciais. Mesmo estando no espaço sideral, na ausência de campos gravitacionais externos, eles se 
movem como se existisse uma força que os prendesse ao chão das espaçonaves. Um filme que se 
preocupa com esta questão é "2001, uma Odisséia no Espaço", de Stanley Kubrick. Nesse filme a 
gravidade é simulada pela rotação da estação espacial, que cria um peso efetivo agindo sobre o 
astronauta. A estação espacial, em forma de cilindro oco, mostrada a seguir, gira com velocidade angular 
constante de 0,2 rad/s em torno de um eixo horizontal E perpendicular à página. O raio R da espaçonave é 
40m. a) Calcule a velocidade tangencial do astronauta representado na figura. b) Determine a força de 
reação que o chão da espaçonave aplica no astronauta que tem massa m=80kg. 
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14. O globo da morte apresenta um motociclista percorrendo uma circunferência em alta velocidade. Nesse 
circo, o raio da circunferência é igual a 4,0m. Observe o esquema a seguir: O módulo da velocidade da 
moto no ponto B é 12m/s e o sistema moto-piloto tem massa igual a 160kg. Determine aproximadamente 
a força de contato entre o sistema moto piloto e o globo no ponto B. 

 
 

15. Um corpo de 1 kg, preso a uma mola ideal, pode deslizar sem atrito sobre a haste AC, solidária à haste AB. 
A mola tem constante elástica igual a 500N/m e o seu comprimento sem deformação é de 40 cm. A 
velocidade angular da haste AB quando o comprimento da mola é 50 cm, vale:  

 
a) 5 rad/s.   b) 10 rad/s.  c) 15 rad/s.  d) 20 rad/s.  e) 25 rad/s. 

 

16. Um skatista desce até o final de uma rampa inclinada de 30º em relação à horizontal. Ao final dessa rampa 
há uma outra, com inclinação de 45º em relação à horizontal pela qual o skatista agora sobe. Considerando 
que o skatista partiu do repouso e que a distância do ponto de partida até o final da primeira rampa é de 
30 m, calcule a distância percorrida pelo skatista na segunda rampa até atingir o repouso. Suponha 
desprezíveis todas as forças dissipativas. 

 

17. Três blocos de massas m1, m2 e m3, respectivamente, estão unidos por cordas de massa desprezível, 
conforme mostrado na figura. O sistema encontra-se em equilíbrio estático. Considere que não há atrito no 
movimento da roldana e que o bloco de massa m1 está sobre uma superfície horizontal. Assinale a 
alternativa que apresenta corretamente (em função de m1 e m3) o coeficiente de atrito estático entre o 
bloco de massa m1 e a superfície em que ele está apoiado. 

 
a) m3/2m1  b) m1/2m3  c) √3m3/m1  d) √3m1/2m3  e) √3m1/m3 

 

18. Um objeto de massa m está em movimento circular, deslizando sobre um plano inclinado. O objeto está preso 
em uma das extremidades de uma corda de comprimento L, cuja massa e elasticidade são desprezíveis. A outra 
extremidade da corda está fixada na superfície de um plano inclinado, conforme indicado na figura a seguir. O 
plano inclinado faz um ângulo o θ = 30° em relação ao plano horizontal. Considerando g a aceleração da 
gravidade e  = 1/√3 o coeficiente de atrito cinético entre a superfície do plano inclinado e o objeto, assinale a 
alternativa correta para a variação da energia cinética do objeto, em módulo, ao se mover do ponto P, cuja 
velocidade em módulo é vP, ao ponto Q, onde sua velocidade tem módulo vQ.  

 
a) mgL.  b) 1/2 mgL.  c) 2/3 mgL.  d) 3/2 mgL.  e) 2 mgL. 
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19. A figura abaixo mostra um sistema utilizado em laboratórios de física para se demonstrar a aplicação das 
leis de Newton. A massa do bloco A é 2,0 kg e do bloco B é 5,0 kg. Após o sistema entrar em movimento 
no sentido indicado na figura, determinou-se que a aceleração do conjunto vale 6,0 m/s2. Supondo que a 
corda seja inextensível e de massa desprezível, e que a aceleração da gravidade seja de 10 m/s2, avalie as 
seguintes afirmativas: 
I. A força de tração no fio que liga os blocos vale 20 N.  
II. A força resultante sobre o bloco A vale 12 N.  
III. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco A e a mesa é 0,2.  

 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.  
b) Somente a afirmativa I é verdadeira.  
c) Somente a afirmativa II é verdadeira.  
d) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.  
e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

 
20. Uma caixa se movimenta sobre uma superfície horizontal e, quando sua   velocidade tem módulo 10 m/s, 

passa a subir uma rampa, conforme indicado na figura. Sabendo que o coeficiente de atrito entre o bloco e 
o material da rampa é 0,75, calcule até que altura, em relação à superfície horizontal, a caixa irá subir 
nessa rampa. Considere g = 10m/s² 

 
 
Gabarito 
 

01. C 
 

02. C 
 

03. 1143 N 
 

04. C 
 

05. A 
 

06. F = μMg/(μ.sen θ  + cosθ) 
 

07. 150 N 
 

08. C 
 

09. 0,87 
 

10. A 
 

11. E 
 

12. (3Rg)1/2 
 

13. 8 m/s e 128 N 
 

14. 4960 N 
 

15. B 
 

16. 15√2 m 
 

19. A 
 

20. 2,5 m 
 


