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Frente B 

 
01. (UERJ) Um jovem, utilizando peças de um brinquedo de montar, constrói uma estrutura na qual consegue 

equilibrar dois corpos, ligados por um fio ideal que passa por uma roldana. Observe o esquema. 

 
Admita as seguintes informações: 
• os corpos 1 e 2 têm massas respectivamente iguais a 0,4 kg e 0,6 kg; 
• a massa do fio e os atritos entre os corpos e as superfícies e entre o fio e a roldana são desprezíveis. 
Nessa situação, determine o valor do ângulo . 

 
02. (UEL 2013) Considere a figura a seguir. Despreze qualquer tipo de atrito. 

 
a)  O móvel de massa M = 1200 kg é uniformemente acelerado (com aceleração a) a partir do repouso em 

t = 0 segundos, atingindo B, em t = 10 segundos, com a velocidade de 108 km/h. 
   Calcule a força resultante que atua no móvel de A até B. 

b) No ponto B, a aceleração a do móvel deixa de existir. 
    Calcule a distância BC percorrida pelo móvel, sabendo-se que ele alcança C no instante t = 15 
segundos. 
Considerando g = 10 m/s². 

 
03. (UFU) 

a) Em um plano inclinado de 30° em relação à horizontal, são colocados dois blocos de massas  
e , sustentados por uma única roldana, como mostra figura abaixo. 

 
A aceleração da gravidade é de , sen 30° = 0,50 e cos 30º = 0,87. Desprezando o peso da corda, 
bem como os efeitos de atrito, determine o vetor aceleração do bloco de massa . 

  
b) No mesmo sistema, o bloco de massa  é preso agora a uma segunda roldana. A corda em uma das 

extremidades está fixada no ponto A, conforme figura abaixo. 
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Desprezando o peso da corda e da segunda roldana, bem como os efeitos de atrito, determine o vetor 
aceleração para cada um dos dois blocos. 

 
04. Os dois planos inclinados representados a seguir têm, respectivamente, comprimentos D e 2D e ângulos de 

inclinação α e β. Duas esferas idênticas (X e Y) são abandonadas simultaneamente das extremidades dos 
planos inclinados e chegam ao ponto P no mesmo instante. Nessas condições, qual é a relação entre senα e 
senβ? 
Dado: considere que os atritos são desprezíveis e que a aceleração gravitacional local é constante. 

 
 
05. (PUC) Um plano inclinado, que faz ângulo de 30º com a horizontal, tem uma polia em seu topo. Um bloco 

de 30 kg sobre o plano é ligado, por meio de um fio que passa pela polia, a um bloco de 20 kg, que pende 
livremente. 
a)  Faça a figura que representa a situação anterior indicando as forças que atuam nos blocos. 
b)   

 


