
 

 

Professora Ana – Tarefa 25 
Frente B 

 
01. Um patinador cujo peso total é 800 N, incluindo os patins, está parado em uma pista de patinação em gelo. 

Ao receber um empurrão, ele começa a se deslocar. 
A força de atrito entre as lâminas dos patins e a pista, durante o deslocamento, é constante e tem módulo 
igual a 40 N. 
Estime a aceleração do patinador imediatamente após o início do deslocamento.  

 
02. Um abajur está apoiado sobre a superfície plana e horizontal de uma mesa em repouso em relação ao solo. 

Ele é acionado por meio de um cordão que pende verticalmente, paralelo à haste do abajur, conforme a 
figura 1. 
Para mudar a mesa de posição, duas pessoas a transportam inclinada, em movimento retilíneo e uniforme 
na direção horizontal, de modo que o cordão mantém-se vertical, agora inclinado de um ângulo 30º , 
constante em relação à haste do abajur, de acordo com a figura 2. Nessa situação, o abajur continua 
apoiado sobre a mesa, mas na iminência de escorregar em relação a ela, ou seja, qualquer pequena 
inclinação a mais da mesa provocaria o deslizamento do abajur. 

 
 

Calcule: 
 

a)  o valor da relação , sendo  o módulo da força normal que mesa exerce sobre o abajur na 
situação da figura 1 e  o módulo da mesma força na situação da figura 2. 

b)   valor do coeficiente de atrito estático entre a base do abajur e a superfície da mesa. 
 
03. Um garoto de 40 kg está sentado, em repouso, dentro de uma caixa de papelão de massa desprezível, no 

alto de uma rampa de 10 m de comprimento, conforme a figura. 
   

 
Para que ele desça a rampa, um amigo o empurra, imprimindo-lhe uma velocidade de 1/ms no ponto A, 
com direção paralela à rampa, a partir de onde ele escorrega, parando ao atingir o ponto D. Sabendo que o 
coeficiente de atrito cinético entre a caixa e a superfície, em todo o percurso AD, é igual a 0,25, 
que , ,  e que a resistência do ar ao movimento pode ser desprezada, 
calcule o módulo da força de atrito, em N, entre a caixa e a rampa no ponto B. 

 
04. Um pequeno bloco 1 de massa  está sobre o bloco 2, comprido, de massa , como 

mostrado na figura. Ambos blocos estão inicialmente em repouso, estando o bloco 1 a uma distância de 1,0 
m da extremidade direita do bloco 2. Uma força horizontal F, constante de módulo 13 N, é aplicada ao 
bloco 1, que começa a se mover. Há atrito entre as superfícies dos blocos 1 e 2, com coeficiente de atrito 
cinético . Observa-se que o bloco 2 também se movimenta. O coeficiente de atrito cinético entre 
o bloco 2 e o piso é .  



Física 
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Considere g = 10 m/s²
  

Resolva os seguintes itens: 
a) Faça os diagramas de forças sobre os blocos 1 e 2. 
b)  Ache a aceleração do bloco 1,  . 
c)  Ache a aceleração do bloco 2, . 
d)  Calcule o tempo que o bloco 1 leva para chegar à extremidade direita do bloco 2. 

 
05. Um menino puxa, com uma corda, na direção horizontal, um cachorro de brinquedo formado por duas 

partes, A e B, ligadas entre si por um mola, como ilustra a figura abaixo. As partes A e B têm, 
respectivamente, massas  = 0.5 kg e   = 1kg, sendo  = 0,3 o coeficiente de atrito cinético entre 
cada parte e o piso. A constante elástica da mola k = 10 N/m e, na posição relaxada, seu comprimento 
é  = 10 cm. O conjunto se move com velocidade constante v = 0,1 m/s. Nessas condições, determine: 

 
a)  O módulo T da força exercida pelo menino sobre a parte B. 
b)  O módulo F da força exercida pela mola sobre a parte A. 
c)  O comprimento x da mola, com o brinquedo em movimento. 

  

 
 


