
 

 

ROTEIRO DE ESTUDOS 
 FRENTE C - MÓDULO 17 

 ESTÁTICA DO CORPO ESTENSO 
 
01. Uma barra cilíndrica homogênea de 200N de peso e 10m 

de comprimento encontra-se em equilíbrio, apoiada nos 
suportes A e B, como mostra a figura a seguir. Calcule as 
intensidades, RA e RB, das reações dos apoios, A e B, 
sobre a barra. 

 
 
02.  A figura a seguir representa uma alavanca constituída por 

uma barra homogênea e uniforme, de comprimento de 
3m, e por um ponto de apoio fixo sobre o solo. Sob a 
ação de um contrapeso P igual a 60 N, a barra permanece 
em equilíbrio, em sua posição horizontal, nas condições 
especificadas na figura. Qual é o peso da barra? 

 
03.  A figura adiante mostra um dispositivo constituído de um 

suporte sobre o qual uma trave é apoiada. Na 
extremidade A, é suspenso um objeto, de massa 100 kg, 
enquanto se aplica uma força vertical F na extremidade 
B, de modo a equilibrar o objeto. A massa da trave é de 
20 kg, calcule o módulo da força F necessária para 
equilibrar o objeto, em N. 

 
 
04. Na figura desta questão, um jovem de peso igual a 600N 

corre por uma prancha homogênea, apoiada em A e 
articulada no apoio B. A prancha tem o peso de 900N e 
mede 9,0m. Ela não está presa em A e pode girar em 
torno de B. A máxima distância que o jovem pode 
percorrer, medida a partir de B, sem que a prancha gire, 
é:  

 a) 1,75 m  
 b) 2,00 m  
 c) 2,25 m  
 d) 2,50 m 

 
 
05. Uma esfera de peso 20,0N rola sobre uma viga 
 homogênea e horizontal, de seção reta uniforme, que está 
 apoiada em A e articulada, sem atrito, em B. O peso da 
 viga é 10,0N e seu comprimento, 60cm. A distância L do 
 ponto de contato da esfera com viga ao ponto B, no 
 instante em que a viga está na iminência de entrar em 
 movimento, em cm, corresponde a:  

 

 a) 5,0  
 b) 8,0  
 c) 10,0  
 d) 15,0  
 e) 20,0 
 
06.  Dois blocos de massa M1 = 6,0 kg e M2 = 0,40 kg estão 
 suspensos, por fios de massas desprezíveis, nas 
 extremidades de uma haste homogênea e horizontal. O 
 conjunto está em equilíbrio estático apoiado sobre um 
 suporte em forma de cunha, como ilustrado na figura. As 
 marcas na haste indicam segmentos de mesmo 
 comprimento.  
 a) Calcule a massa da haste.  
 b) Calcule a  força que o suporte exerce sobre a haste, 
 considerando a aceleração da gravidade local g =10 m/s2. 

 

07.  Dois empregados utilizam uma barra homogênea, de 
massa desprezível, apoiada em seus ombros, para 
carregar três baldes de 20 kg cada, conforme mostra a 
figura a seguir. Calcule a força exercida pela barra sobre 
o ombro de cada empregado. 
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08.  A figura mostra, em corte, um trator florestal de massa 
 13 000 kg; x é a abscissa de seu centro de gravidade 
 (CG). A distância entre seus eixos, traseiro e dianteiro, é 
 DE = 2,5 m. 
 

 

 Admita que 55% do peso total do trator são exercidos 
 sobre os pontos de contato dos pneus dianteiros com o 
 solo (2) e o restante sobre os pontos de contato dos pneus 
 traseiros com o solo (1). Determine a abscissa x do centro 
 de gravidade desse trator, em relação ao ponto 1. 

 
09. O sistema abaixo está em equilíbrio. A barra é uniforme e 

pesa 60 N. Se o bloco suspendido pesa 25 N, determine o 
ângulo . 

 
 

 
10.  Uma haste leve é apoiada nos pontos A e B; do seu 

extremo direito pende um balde com 50L de água e, do 
seu extremo esquerdo, pende outro balde com 10L de 
água, por meio de fios de massas desprezíveis, conforme 
o desenho. As massas dos baldes podem também ser 
desconsideradas. 

 
11. Calcular a reação do apoio A, se a barra é uniforme e 

homogênea e pesa 60 N. As polias são ideais. 

 

 
 

12. Em um poste, uma trave horizontal feita de madeira serve 
de suporte para os três isoladores de alta tensão, 
responsáveis, também, por manter os fios sobrelevados. 
Os pesos da trave e dos isoladores podem ser 
considerados desprezíveis. Cada fio exerce sobre seu 
isolador uma força vertical de intensidade 400 N e, por 
essa razão, além da trave ser presa diretamente ao poste, 
uma haste inclinada exerce um esforço adicional para 
cima, em newtons, de intensidade  

 a)100.  

 b) 200.  

 c) 300.  

 d) 400.  

 e) 600. 
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13.  Nos momentos finais da ação de espremer batatas, as 
alavancas do espremedor encontram-se praticamente 
paralelas. Procurando espremer todo o restante das 
batatas contidas no copo furado, um cozinheiro mantém 
aplicada uma força de intensidade F = 20 N, sem mais 
causar movimento à haste que empurra o êmbolo. 

 
 

 Na figura, O é o eixo que une as alavancas e P é o pivô 
onde está presa a haste que movimenta o pistão. A 
distância horizontal entre O e P é de 5 cm e a distância 
entre P e o ponto de aplicação da força é de 25 cm. 
Enquanto o cozinheiro aplica sua força, o pivô P sofre a 
ação de uma força resistente de intensidade, em newtons, 
igual a  

 a) 160.  
 b) 120.  
 c) 100.  
 d) 200.   
 e) 80 
 
14.  O guindaste da figura acima pesa 50.000 N sem carga e 

os pontos de apoio de suas rodas no solo horizontal estão 
em x = 0 e x = - 5 m. O centro de massa (CM) do 
guindaste sem carga está localizado na posição (x = - 3 
m, y = 2 m) 

 

 Na situação mostrada na figura, a maior carga P que esse 
guindaste pode levantar pesa  

 a) 7.000 N  
 b) 50.000 N  
 c) 75.000 N  
 d) 100.000 N  
 e) 150.000 N 

15.   Em uma academia de musculação, uma barra B, com 2,0 
m de comprimento e massa de 10 kg, está apoiada de 
forma simétrica em dois suportes, S1 e S2, separados por 
uma distância de 1,0 m, como indicado na figura. Para a 
realização de exercícios, vários discos, de diferentes 
massas M, podem ser colocados em encaixes, E, com 
seus centros a 0,10 m de cada extremidade da barra. 

 
 
 O primeiro disco deve ser escolhido com cuidado, para 

não desequilibrar a barra. Dentre os discos disponíveis, 
cujas massas estão indicadas abaixo, aquele de maior 
massa e que pode ser colocado em um dos encaixes, sem 
desequilibrar a barra, é o disco de  

 a) 5 kg  
 b) 10 kg  
 c) 15 kg  
 d) 20 kg  
 e) 25 kg 
 
16. Uma escada homogênea de peso 400 N, está apoiada em 
 uma parede, no ponto P, e sobre o piso, no ponto Q. Não 
 há atrito entre a escada e nenhum dos apoios, isto é, o 
 piso e a parede são idealmente lisos. Para manter a 
 escada em equilíbrio na posição indicada, intercala-se 
 entre o pé da escada e a parede, uma corda horizontal. 
 Admitindo os dados contidos na figura, a força de tração 
 na corda vale: 

 
 

17.  O sistema mostrado abaixo está em equilíbrio. Sabe-
se que o peso da barra é P = 15 N, que ela mede 15 m e o 
peso do bloco suspenso é 5 N. Calcular a medida do 
ângulo . 
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18. Um semi-disco homogêneo, de massa m = 2 kg está 
 apoiado sobre um plano horizontal, mantendo-se  na 
 posição indicada em virtude da aplicação da 
 força de 40 N, no ponto Q. O centro de 
 gravidade G é tal que o segmento OG seja 4r/3, 
 onde r é raio do semi-disco. O valor da tangente do 
 ângulo  é: 

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

 
19. A figura mostra duas esferas de mesmo raio, unidas 
 por uma barra rígida, apoiadas sobre uma superfície 
 semiesférico. Se o peso das esferas são P1 = 80 N e 
 P2 = 50 N, calcular a medida do ângulo . Não há 
 atrito. 

 
 

20. O objeto homogêneo mostrado a seguir encontra-se 
 sobre uma plataforma móvel que pode girar em 
 torno de O. Sabendo que o coeficiente de atrito entre 
 eles vale 0,8, determine se o objeto escorrega ou se 
 ele tomba à medida que a plataforma vai sendo 
 levantada. Justifique sua resposta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GABARITO 
  

01. 75 N, 125 N 

02.  60 N 

 03.  120 N 

 04.   C 

05.  A 

 06. a) 2kg, b) 84N 

07. 343N, 257N; 

08. 1,375m 

 09. 37° 

10. As quantidades mínima e máxima de água que 
devem ser transferidas do balde da direita para o da 
esquerda, para que o sistema esteja em equilíbrio, 
são, respectivamente, 2L e 32L; 

11. 20 N 

12. E 

13. B 

14. C 

15. C 

16. A 

17. 30° 

18. A 

19. 11,5° 

 20. Tomba antes. 
 


