
 

 

ESTÁTICA DO PONTO MATERIAL 
 
01. (UFPR 2020) Um objeto de massa m = 10 kg 

está suspenso por dois cabos que exercem 

trações  de mesma intensidade T, de modo 

que . As trações exercidas pelos cabos 

estão dispostas conforme mostra a figura abaixo, 
fazendo um ângulo de 30º com a direção 

horizontal. O objeto está em equilíbrio estático e 
sujeito à atração gravitacional da Terra. Nesse 

local, a aceleração gravitacional é g = 10 m/s
2
. 

 
As medições no local são executadas por um 
observador inercial. Sabe-se 

que
 

, e que 
.
 

Levando em consideração os dados 

apresentados, assinale a alternativa que 
apresenta corretamente o valor do módulo da 
tração exercida por cada cabo. 

a) 
 

b) 
 

c)  

d) 
 

e)  
 

02. (ENEM 2019) Slackline é um esporte no qual o 
atleta deve se equilibrar e executar manobras 
estando sobre uma fita esticada. Para a prática 

do esporte, as duas extremidades da fita são 
fixadas de forma que ela fique a alguns 
centímetros do solo. Quando uma atleta de 
massa igual a 80 kg está exatamente no meio da 

fita, essa se desloca verticalmente, formando um 
ângulo de 10° com a horizontal, como 
esquematizado na figura. Sabe-se que a 

aceleração da gravidade é igual a 10 m s
−2

, 
cos(10°) = 0,98 e sen(10°) = 0,17. 

 
Qual é a força que a fita exerce em cada uma 
das árvores por causa da presença da atleta? 

a) 4,0 × 10
2
 N 

b) 4,1 × 10
2
 N 

c) 8,0 × 10
2
 N 

d) 2,4 × 10
3
 N 

e) 4,7 × 10
3
 N 

 
03. (UEL 2019) 

 
Figura 2: Michael Grab - Equilíbrio em Pedras 

 
Na figura 2, é possível observar esculturas 
construídas com a sobreposição de pedras. Com 
base nos conhecimentos sobre equilíbrio e 

estática, é correto afirmar que cada uma das 
esculturas está em equilíbrio estático 

a) instável, pois o momento de força atuante 

na pedra superior varia com o tempo. 
b) estável, pois a resultante das forças que 

atuam sobre a última pedra é positiva. 

c) instável, pois a resultante das forças que 
atuam sobre o conjunto das pedras é nula. 

d) estável, pois a resultante das forças que 
atuam sobre a primeira pedra é positiva. 

e) instável, pois a resultante das forças que 
atuam sobre o conjunto das pedras é 
negativa. 

 
04. (PUC-SP 2019) 

• módulo da aceleração da gravidade: 10 m.s
-2

 

No sistema abaixo, inicialmente em equilíbrio 
estático, temos um bloco maciço B, de massa 

6kg, e um recipiente A, de massa desprezível, 
contendo 3 litros de água. O recipiente A possui 
um orifício, inicialmente fechado, em sua base 
que permite o escoamento uniforme de 30g da 

água a cada segundo, quando aberto. Sabendo 
que o coeficiente de atrito estático entre o bloco 
B e a superfície do plano inclinado vale 0,5, 

determine o tempo máximo, em unidades do SI, 

para o qual ainda teremos a conservação do 
equilíbrio estático do sistema, após a abertura do 

orifício do recipiente A. Considere ideais a polia e 
o fio que une os corpos. 
Dados:  senα=0,5  cosα=0,8 
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a) 80. 
b) 60. 

c) 40. 
d) 20. 

 

05. (UERJ 2017) No esquema, está representado 
um bloco de massa igual a 100 kg em equilíbrio 
estático. 

 
Determine, em newtons, a tração no fio ideal AB. 

 

06. (UPF 2018) Duas cordas sustentam um bloco de 
300 N de peso, conforme ilustrado 
esquematicamente na figura. Nessas condições, 

pode-se afirmar que a força de tração exercida 
por cada uma das cordas é igual ao valor do peso 
do bloco quando o valor do ângulo α, em graus, 

for igual a: 

 
a) 50 
b) 45 

c) 30 
d) 25 
e) 60 
 

07. (MACKENZIE 2013) Em uma experiência de 
laboratório, um estudante utilizou os dados do 
gráfico da figura 1, que se referiam à intensidade 

da força aplicada a uma mola helicoidal, em 

função de sua deformação ( = k . |x| ). Com 

esses dados e uma montagem semelhante à da 
figura 2, determinou a massa (m) do corpo 
suspenso. Considerando que as massas da mola 

e dos fios (inextensíveis) são desprezíveis, 

que  e que, na posição de equilíbrio, a 

mola está deformada de 6,4 cm, a massa (m) do 
corpo suspenso é 

 
a) 12 kg 

b) 8,0 kg 
c) 4,0 kg 
d) 3,2 kg 

e) 2,0 kg 
 
08. (MACKENZIE 2009) Um quadro, pesando 36,0 

N, é suspenso por um fio ideal preso às suas 
extremidades. Esse fio se apoia em um prego 

fixo à parede, como mostra a figura. 
Desprezados os atritos, a força de tração no fio 

tem intensidade de 

 
a) 20,0 N 
b) 22,5 N 

c) 25,0 N 
d) 27,5 N 
e) 30,0 N 

 
09. (UFPR 2017) 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/s
2
, 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. 
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a) 0,5 cm. 
b) 1,2 cm. 
c) 2,5 cm. 

d) 3,5 cm. 
e) 5,2 cm. 

 
10. (UEL 2016) Leia o texto VII, observe a imagem 

(Fig. 3) a seguir e responda à questão. 
Texto VII 

Chris Burden é personagem central de uma 

geração de artistas norte-americanos dos anos 
1960 e início dos 1970. A instalação Samson 
consiste em um macaco mecânico conectado a 

um sistema de transmissão e uma catraca. O 
macaco pressiona duas grandes vigas apoiadas 
contra as paredes da galeria. Para entrar no 
espaço expositivo, o visitante deve passar pela 

catraca e esta, a cada passagem, aciona quase 
imperceptivelmente o macaco. No limite, se o 
número de visitantes for grande o suficiente, 

Samson poderá, teoricamente, destruir o espaço 
da galeria. 
(Adaptado de: www.inhotim.org.br. Acesso em: 15 jun. 2015.) 

 
Considerando que o conjunto, composto pelo 
macaco mecânico e as duas vigas, tenha uma 
massa igual a 100 toneladas, que o atrito 
estático entre cada viga e a parede seja μe = 0,8 

e que a aceleração da gravidade seja g = 10 

m/s
2
, assinale a alternativa que apresenta, 

corretamente, o valor da força de contato entre 

cada viga e a respectiva parede do prédio.  

a) 000.625 N 
b) 008.000 N 
c) 062.500 N 
d) 625.000 N 

e) 800.000 N 
 

11. (UERJ 2016) Em um pêndulo, um fio de massa 

desprezível sustenta uma pequena esfera 
magnetizada de massa igual a 0,01 kg. O 
sistema encontra-se em estado de equilíbrio, 

com o fio de sustentação em uma direção 

perpendicular ao solo. Um ímã, ao ser 
aproximado do sistema, exerce uma força 

horizontal sobre a esfera, e o pêndulo alcança 
um novo estado de equilíbrio, com o fio de 
sustentação formando um ângulo de 45° com a 

direção inicial. Admitindo a aceleração da 

gravidade igual a 10 m x s
-2

, a magnitude dessa 

força, em newtons, é igual a: 
a) 0,1 
b) 0,2 

c) 1,0 
d) 2,0 

 
12. (PUC-RIO 2020)  

 
Seja o sistema mostrado na figura. A caixa 2, de 
massa m2 = 2,0 kg, está descendo com 

velocidade constante e igual a 1,5 m/s. O 
coeficiente de atrito cinético entre a caixa 1 e a 

mesa que a sustenta é 0,4. Qual é a massa da 
caixa 1, em kg? 

a) 1,5 

b) 2,0 
c) 3,0 
d) 4,0 
e) 5,0 

 
13. (MACKENZIE 2016) 

 
Um corpo de massa m está apoiado sobre a 
superfície vertical de um carro de massa M, como 

mostra a figura acima. O coeficiente de atrito 
estático entre a superfície do carro e a do corpo é 
μ. Sendo g o módulo da aceleração da gravidade, 

a menor aceleração (a) que o carro deve ter para 
que o corpo de massa m não escorregue é 

a)  

 

b)  
 

c)  
 

d)  

 

e)  
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14. (MACKENZIE 2016) 

 
Na figura esquematizada acima, os corpos A e B 

encontram-se em equilíbrio. O coeficiente de 
atrito estático entre o corpo A e o plano inclinado 
vale μ = 0,500 e o peso do corpo B é PB = 200 N. 

Considere os fios e as polias ideais e o fio que 
liga o corpo A é paralelo ao plano inclinado. 

Sendo senθ = 0,600 e cosθ = 0,800, o peso 
máximo que o corpo A pode assumir é 
a) 100 N 

b) 300 N 
c) 400 N 
d) 500 N 
e) 600 N 

 
15. (MACKENZIE 2014) Na figura abaixo, a mola M, 

os fios e a polia possuem inércia desprezível e o 

coeficiente de atrito estático entre o bloco B, de 

massa 2,80 kg, e o plano inclinado é μ = 0,50. O 
sistema ilustrado se encontra em equilíbrio e 

representa o instante em que o bloco B está na 
iminência de entrar em movimento descendente. 
Sabendo-se que a constante elástica da mola é k 
= 350 N/m, nesse instante, a distensão da mola 

M, em relação ao seu comprimento natural é de 

 
a) 0,40 cm 
b) 0,20 cm 

c) 1,3 cm 
d) 2,0 cm 

e) 4,0 cm 

 
16. (MACKENZIE 2013) Na experiência ilustrada 

acima, paramos de aumentar a massa do corpo A 
em 920 g, momento em que o corpo B de 1 kg 

está na iminência de movimento de subida. Esse 
fato ocorre, porque o coeficiente de atrito 
estático entre a superfície de apoio do bloco e a 

superfície do plano inclinado vale 
Considere a polia e o fio ideais e cos α = 0,8 e 
sen α = 0,6 

 
a) 0,7 
b) 0,6 

c) 0,5 
d) 0,4 
e) 0,3 

 
17. (MACKENZIE 2010) 

 
Um balde de 400 g é suspenso por um fio ideal 
que tem uma extremidade presa a um bloco de 

massa 12 kg. O conjunto está em repouso, 
quando se abre a torneira, que proporciona uma 
vazão de água (ρ = 1 kg/L), constante e igual a 

0,2 L/s. Sabendo-se que o coeficiente de atrito 

estático entre o bloco e a superfície horizontal 
que o suporta é μE = 0,4 e que a polia é ideal, 

esse bloco iniciará seu deslocamento no instante 
imediatamente após 
a) 22 s 

b) 20 s 
c) 18 s 
d) 16 s 

e) 14 s 
 
18. (MACKENZIE 2010) Um corpo de peso 30 N 

repousa sobre uma superfície horizontal de 
coeficiente de atrito estático 0,4. Por meio de 
uma mola de massa desprezível, de comprimento 

natural 20 cm e constante elástica  , 

prende-se esse corpo em uma parede como 

mostra a figura. A máxima distância a que 
podemos manter esse corpo da parede e em 
equilíbrio será de 

 
a) 26 cm 
b) 40 cm 
c) 80 cm 

d) 90 cm 
e) 100 cm 
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19. (UNESP 2017) Na linha de produção de uma 
fábrica, uma esteira rolante movimenta-se no 

sentido indicado na figura 1, e com velocidade 
constante, transportando caixas de um setor a 
outro. Para fazer uma inspeção, um funcionário 

detém uma das caixas, mantendo-a parada 

diante de si por alguns segundos, mas ainda 
apoiada na esteira que continua rolando, 

conforme a figura 2. 

 
No intervalo de tempo em que a esteira continua 

rolando com velocidade constante e a caixa é 
mantida parada em relação ao funcionário (figura 
2), a resultante das forças aplicadas pela esteira 

sobre a caixa está corretamente representada na 
alternativa 

a)    b)    c)  

 

d)   e)  
 

20. (UFF) Na figura, o fio mantém o bloco A 
encaixado entre os blocos B e C, fixos. Os atritos 

nas superfícies de contato entre os blocos são 
desprezíveis. 

 
O diagrama de vetores que melhor representa as 
forças que atuam no bloco A é: 

a)  
 

b)  

 

c)  
 

d)  
 

e)  

 

Gabarito 
 
01. C    11. A 

 
02. D    12. E 
 

03. C    13. C 
 
04. A    14. D 
 

05.  N  15. E 

 

06. E    16. D 
 
07. C    17. A 
 

08. E    18. C 
 
09. A    19. C 

 
10. D    20. A 
 

 


