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ASSUNTO: MHS  SÉRIE– 3 – MATÉRIA–  Física – PROF. Wesley 

 
Exercícios 

 
01. (Esc. Naval) Analise o gráfico abaixo. 

 
 

O gráfico acima representa a posição x de uma partícula que realiza um MHS (Movimento Harmônico Simples), em 

função do tempo t. A equação que relaciona a velocidade v,  em cm/s da partícula com a sua posição x  é  
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02. (G1 - ifsul)  O gráfico a seguir, representa a posição de uma massa presa à extremidade de uma mola. 

 
 

Com base neste gráfico, afirma-se que a velocidade e a força no instante indicado pela linha tracejada são 

respectivamente:  

a) positiva; a força aponta para a direita.    

b) negativa; a força aponta para a direita.    

c) nula; a força aponta para a direita.    

d) nula; a força aponta para a esquerda.    
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03. (G1 - ifsul)  Uma partícula oscila em movimento harmônico simples ao longo de um eixo x  entre os pontos  

x1= -35 cm e x2 = 15 cm. Sabe-se que essa partícula leva 10 s para sair da posição 1x  e passar na posição  

x = -10 cm. Analise as seguintes afirmativas referentes ao movimento dessa partícula: 

 

I. A amplitude do movimento é igual a 50 cm e a posição de equilíbrio é o ponto x = 0 

II. Na posição x = - 10 cm a velocidade da partícula atinge o valor máximo. 

III. Nos pontos x1= -35 cm 3 x2 = 15 cm a velocidade da partícula é nula. 

IV. O período do movimento é 10 s 

Estão corretas apenas as afirmativas  

a) I e II.     

b) II e III.    

c) I e IV.     

d) III e IV.     

 

04. (Uece) Se fossem desprezados todos os atritos e retirados os amortecedores, um automóvel parado em uma via 

horizontal poderia ser tratado como um sistema massa mola. Suponha que a massa suspensa seja de 10000 kg 

e que a mola equivalente ao conjunto que o sustenta tenha coeficiente elástico k.   

Como há ação também da gravidade, é correto afirmar que, se o carro oscilar verticalmente, a frequência de 

oscilação  

a) não depende da gravidade e é função apenas do coeficiente elástico k    

b) é função do produto da massa do carro pela gravidade.    

c) não depende da gravidade e é função da razão entre k e a massa do carro.    

d) depende somente do coeficiente elástico k     

 

05. (Unesp) Num sistema massa-mola, conforme a figura (superfície horizontal sem atrito) onde k é a constante 

elástica da mola, a massa é deslocada de uma distância x0, passando a oscilar. 

 
a) Em que ponto, ou pontos, a energia cinética da massa é igual a 7/9 da energia potencial do sistema? 

b) A energia cinética pode ser superior à potencial em algum ponto? Explique sua resposta.  

 

06. (Unesp) A partir do gráfico que se segue onde estão representadas as posições ocupadas por um móvel em função 

do tempo, quando oscila sujeito a uma força do tipo - k.x (k constante), determine: 

 
a) a frequência da amplitude do movimento. 

b) os instantes, durante os três primeiros segundos, em que a velocidade se anulou. 
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07. (Unicamp)  Enquanto o ponto P se move sobre uma circunferência, em movimento circular uniforme com 

velocidade angular  = 2 rad/s, o ponto M (projeção de P sobre o eixo x) executa um movimento harmônico 

simples entre os pontos A e A'. 

 
a) Qual é a frequência do MHS executado por M? 

b) Determine o tempo necessário para o ponto M deslocar-se do ponto B ao ponto C. 

Nota: B e C são os pontos médios de AD e DA, respectivamente. 

 

08. (Unesp)  A distância entre as posições extremas ocupadas por um pistão, no decorrer de seu movimento de vai 

e vem, é igual a 0,5 m, e a velocidade média do pistão, quando se desloca de uma posição extrema para outra, 

é 0,4 m/s. A partir destes dados, determine: 

a) o período de movimento do pistão e; 

b) a frequência desse movimento.  

 

09. (Uel)  Um movimento harmônico simples é descrito pela função x = 0,050 cos(2t + ), em unidades do Sistema 

Internacional. Nesse movimento, a amplitude e o período, em unidades do Sistema Internacional, valem, 

respectivamente,  

a) 0,050 e 1,0    

b) 0,050 e 0,50    

c)  e 2    

d) 2 e     

e) 2,0 e 1,0    

 

10. (Unitau)  Uma partícula oscila ao longo do eixo x com movimento harmônico simples, dado por x = 3,0 cos (0,5t 

+ 3/2), onde x é dado em cm e t em segundos. Nessas condições, pode-se afirmar que a amplitude, a frequência 

e a fase inicial valem, respectivamente:  

a) 3,0 cm, 4 Hz, 3/2 rad    

b) 1,5 cm, 4 Hz, 3/2 rad    

c) 1,5 cm, 4 Hz, 270°    

d) 3,0 cm, 0,5 Hz, 3/2 rad    

e) 3,0 cm, 0,25 Hz, 3/2 rad    
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11. (Uel) Um corpo de massa m é preso à extremidade de uma mola helicoidal que possui a outra extremidade fixa. 

O corpo é afastado até o ponto A e, após abandonado, oscila entre os pontos A e B. 

 
Pode-se afirmar corretamente que a  

a) aceleração é nula no ponto 0.    

b) a aceleração é nula nos pontos A e B.    

c) velocidade é nula no ponto 0.    

d) força é nula nos pontos A e B.    

e) força é máxima no ponto 0.    

 

12. (Mackenzie)  Um corpo de 100 g, preso a uma mola ideal de constante elástica 2.103 N/m, descreve um MHS de 

amplitude 20 cm, como mostra a figura. A velocidade do corpo quando sua energia cinética é igual à potencial, 

é: 

 
a) 20 m/s    

b) 16 m/s    

c) 14 m/s    

d) 10 m/s    

e) 5 m/s    

 

13. (Mackenzie)  Uma partícula descreve um movimento harmônico simples segundo a equação x = 0,3.cos(/3 + 

2.t), no S.I.. O módulo da máxima velocidade atingida por esta partícula é:  

a) 0,3 m/s   b) 0,1 m/s   c) 0,6 m/s   d) 0,2 m/s   e) /3 m/s    

 

14. (Mackenzie)  Um corpo, preso a uma mola conforme figura a seguir, executa na Terra um M. H. S. de frequência 

30Hz. Levando-se esse sistema à Lua, onde a aceleração da gravidade é 1/6 da aceleração da gravidade da Terra, 

a frequência do M. H. S. descrito lá é: 

 
a) 5 Hz    

b) 10 Hz    

c) 30 Hz    

d) 60 Hz    

e) 180 Hz    
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15. (Mackenzie)  Uma partícula realiza um M.H.S. (movimento harmônico simples), segundo a equação 

x=0,2cos(/2+t/2), no S.I.. A partir da posição de elongação máxima, o menor tempo que esta partícula gastará 

para passar pela posição de equilíbrio é:  

a) 0,5 s                 b) 1 s               c) 2 s                     d) 4 s                  e) 8 s    

 

16. (Ufsm)  Uma partícula de massa m, presa a uma mola, executa um Movimento Harmônico Simples (MHS) com 

período de 16s. Uma partícula de massa 4m, presa à mesma mola, executará um MHS com período (em s) de  

a) 4.   b) 8.   c) 16.   d) 32.   e) 64.    

 

17. (Ufu) Um bloco de massa m=1kg preso à extremidade de uma mola e apoiado sobre uma superfície horizontal 

sem atrito, oscila em torno da posição de equilíbrio, com uma amplitude de 0,1m, conforme mostra a figura (a) 

a seguir. A figura (b) mostra como a energia cinética do bloco varia de acordo com seu deslocamento. 

 
É CORRETO afirmar que  

a)  quando o bloco passa pelos pontos extremos, isto é, em x=±0,1m, a aceleração do bloco é nula nesses pontos.    

b)  o módulo da força que a mola exerce sobre o bloco na posição +0,1m é 2,0 . 103N.    

c)  a constante elástica da mola vale 2,0.104N/m.    

d)  a energia potencial do bloco na posição +0,05m vale 100J.    

e)  na posição de equilíbrio, o módulo da velocidade do bloco é 20m/s.    

   

18. (Ufg)  O gráfico a seguir mostra a posição em função do tempo de uma partícula em movimento harmônico 

simples (MHS) no intervalo de tempo entre 0 e 4s. 

 
A equação da posição em função do tempo para este movimento harmônico é dada por x=Acos(ωt+). A partir 

do gráfico, encontre as constantes A, ω e .  
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19. (Ufal) Um bloco de massa 4,0 kg, preso à extremidade de uma mola de constante elástica 25π2 N/m, está em 

equilíbrio sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa, no ponto O, como mostra o esquema. 

 
 

O bloco é então comprimido até o ponto A, passando a oscilar entre os pontos A e B. 

O período de oscilação do bloco, em segundos, vale  

a) 20   b) 8,0     c)          d) 0,80    e) 0,80    

 

20. (Mackenzie)   

Um corpo de 50g, preso à extremidade de uma mola ideal (constante elástica=3,2N/m) comprimida de 30cm, é 

abandonado do repouso da posição A da figura. A partir desse instante, o corpo inicia um movimento harmônico 

simples. Despreze os atritos e adote o eixo x com origem no ponto de equilíbrio do corpo (ponto O) e sentido 

para a direita.  

 
A função que mostra a velocidade desse corpo em função do tempo, no Sistema Internacional, é:  

a) v = -2,4 sen (8.t + π)    

b) v = -0,3 sen 3,2.t 
2

π  
 

    

c) v = -7,2 sen (4.t + )    

d) v = -2,7 sen (4.t +)    

e) v = -1,2 sen     

 

21. (Ufes)  Uma partícula descreve uma trajetória circular, no sentido anti-horário, centrada na origem do sistema 

de coordenadas, com velocidade de módulo constante. A figura a seguir é a representação gráfica da equação 

horária da projeção do movimento da partícula sobre o eixo x. A partir das informações contidas no gráfico, e 

sabendo que a partícula no instante t=0 se encontra no primeiro quadrante, determine 

 
a) o raio da trajetória da partícula; 

b) o módulo da velocidade da partícula; 

c) a equação horária da projeção do movimento da partícula sobre o eixo x.  

2.t 
4

π  
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22. (Ufg)  No experimento representado na figura a seguir, as duas esferas são rígidas e têm o mesmo raio, porém 

a da esquerda tem o dobro da massa daquela do pêndulo. A esfera ligada à mola de constante elástica k pode 

deslizar sem atrito sobre a superfície horizontal e o fio do pêndulo é inextensível e tem massa desprezível. A 

esfera ligada à mola, quando abandonada do repouso a partir da posição x = -A, sofre uma colisão perfeitamente 

elástica com a esfera do pêndulo. 

 
a) Qual deve ser o comprimento l do fio para que a frequência do pêndulo seja igual à frequência do sistema 

massa-mola? 

b) Calcule as velocidades de ambas as esferas imediatamente antes e imediatamente após o primeiro choque. 

c) Devido ao sincronismo, as duas esferas voltam a colidir na mesma posição. Quais as suas velocidades 

imediatamente após esse segundo choque?  

 

23. (Ufpr)  Um técnico de laboratório comprou uma mola com determinada constante elástica. Para confirmar o valor 

da constante elástica especificada pelo fabricante, ele fez o seguinte teste: fixou a mola verticalmente no teto por 

uma de suas extremidades e, na outra extremidade, suspendeu um bloco com massa igual a 10 kg. 

Imediatamente após suspender o bloco, ele observou que este oscilava com frequência de 2 Hz. Com base nesses 

dados, o valor da constante elástica vale:  

a) 16 2 N/m.   b) 1,6 2 N/m.   c) (16 )2 N/m.   d) 160 2 N/m.   e) 0,16 2 N/m.    

 

24. (Uece)  Um sistema oscilante massa-mola possui uma energia mecânica igual a 1,0 J, uma amplitude de oscilação 

0,5 m e uma velocidade máxima igual a 2 m/s. Portanto, a constante da mola, a massa e a frequência são, 

respectivamente, iguais a:  

a) 8,0 N/m, 1,0 kg e 4/ Hz    

b) 4,0 N/m, 0,5 kg e 4/ Hz    

c) 8,0 N/m, 0,5 kg e 2/ Hz    

d) 4,0 N/m, 1,0 kg e 2/ Hz    

 

25. (Ueg)  A posição em função do tempo de um sistema massa-mola em um MHS é representada no gráfico a seguir. 

Admita que a inércia translacional do sistema seja 0,70 kg e responda ao que se pede. 

 
 

a) Qual é a amplitude e o período do MHS? 

b) Qual é a constante elástica da mola? 

c) Qual é o módulo da aceleração da massa quando a sua energia cinética for a metade da energia total do 

sistema? 
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26. (Uece) Um bloco de massa m, que se move sobre uma superfície horizontal sem atrito, está preso por duas molas 

de constantes elásticas k1 e k2 e massas desprezíveis com relação ao bloco, entre duas paredes fixas, conforme 

a figura. 

 
Dada uma velocidade inicial ao bloco, na direção do eixo-x, este vibrará com frequência angular igual a  

a)     

b)     

c)     

d)     

 

27. (Ufpb) Um determinado tipo de sensor usado para medir forças, chamado de sensor piezoelétrico, é colocado em 

contato com a superfície de uma parede, onde se fixa uma mola. Dessa forma, pode-se medir a força exercida 

pela mola sobre a parede. Nesse contexto, um bloco, apoiado sobre uma superfície horizontal, é preso a outra 

extremidade de uma mola de constante elástica igual a 100 N/m, conforme ilustração a seguir. 

 

 
Nessa circunstância, fazendo-se com que esse bloco descreva um movimento harmônico simples, observa-se que 

a leitura do sensor é dada no gráfico a seguir. 

 
 

Com base nessas informações é correto afirmar que a velocidade máxima atingida pelo bloco, em m/s, é de:   

a) 0,1   

b) 0,2    

c) 0,4    

d) 0,8    

e) 1,0      
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28. (Ufpr)  A peça de uma máquina está presa a uma mola e executa um movimento harmônico simples, oscilando 
em uma direção horizontal. O gráfico a seguir representa a posição x da peça em função do tempo t, com a 
posição de equilíbrio em x = 0.  

 
Com base no gráfico, determine: 
a) O período e a frequência do sistema peça-mola. 
b) Os instantes em que a velocidade da peça é nula. Justifique a sua resposta. 
c) Os instantes em que a aceleração da peça é máxima. Justifique a sua resposta.  

 

29. (Espcex (Aman))  Uma mola ideal está suspensa verticalmente, presa a um ponto fixo no teto de uma sala, por 
uma de suas extremidades. Um corpo de massa 80 g é preso à extremidade livre da mola e verifica-se que a 
mola desloca-se para uma nova posição de equilíbrio. O corpo é puxado verticalmente para baixo e abandonado 
de modo que o sistema massa-mola passa a executar um movimento harmônico simples. Desprezando as forças 
dissipativas, sabendo que a constante elástica da mola vale 0,5 N/m e considerando  = 3,14, o período do 
movimento executado pelo corpo é de  
a) 1,256 s   b) 2,512 s   c) 6,369 s   d) 7,850 s   e) 15,700 s    

 
30. (Espcex (Aman))  Peneiras vibratórias são utilizadas na indústria de construção para classificação e separação de 

agregados em diferentes tamanhos. O equipamento é constituído de um motor que faz vibrar uma peneira 
retangular, disposta no plano horizontal, para separação dos grãos. Em uma certa indústria de mineração, ajusta-
se a posição da peneira de modo que ela execute um movimento harmônico simples (MHS) de função horária  
x = 8 cos(8.t) onde x é a posição medida em centímetros e t, o tempo em segundos.  
O número de oscilações a cada segundo executado por esta peneira é de   
a) 2 b) 4    c) 8   d) 16   e) 32    

 
31. (G1 - ifsul)  Uma partícula, executando um movimento harmônico simples, move-se ao longo de um eixo Ox e 

sua posição, em função do tempo ao longo desse eixo é representada no gráfico da figura abaixo. 

 
A partir da análise do gráfico, a função horária, em unidades SI, que representa corretamente o movimento 
harmônico simples descrito por essa partícula é  
a) x 2cos( t)π     

b) x 2sen( t)π     

c) x 4sen( t )π π      

d) x 4cos( t 2)π π      

 


