
 

 

 
T27 – Física – Frente B 

Prof Ana Diniz 
 
01. Um motorista, percorrendo uma estrada horizontal com velocidade v = 100 km/h, pisa no acelerador do 

automóvel ao iniciar a subida de um morro, para conseguir chegar ao topo da elevação com essa mesma 
velocidade escalar. O trecho elevado da estrada possui um raio de curvatura R = 70 m. Considere g = 10 
m/s². 

 
 
Desenhe o diagrama das forças que atuam no automóvel no topo da elevação e determine se no ponto 
mais alto ele “decolará”, descolando momentaneamente da estrada. 

 
02. Um carrinho de massa m desliza ao longo de um circuito de uma montanha russa, contendo um loop de 

raio r. Tratando o carrinho como uma massa puntiforme, e desprezando todo o tipo de atrito: 
 

 
 

Calcule a velocidade mínima no ponto P para o carrinho não perder contato com a pista nesse ponto. 
 
03. O chapéu mexicano, representado na figura, gira com velocidade angular constante. Cada assento é preso 

por quatro correntes, que formam com a vertical um ângulo de 30º. As correntes estão presas à borda do 
círculo superior, cujo diâmetro é de 6,24 m, enquanto o comprimento das correntes é de 6 m. A massa de 
cada criança é de 34 kg, sendo desprezíveis as massas dos assentos e das correntes. 

 

 
Calcule: 
a) a velocidade delas ao longo da trajetória circular;  
b) a tensão em cada corrente. 
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04. Fazendo uma curva sem alterar o valor da velocidade 
Imagine um automóvel fazendo uma curva e mantendo uma velocidade de valor constante, em uma pista 
horizontal. Podemos afirmar que a resultante das forças que atuam sobre ele será nula? Com toda a 
certeza, nããããão!!! A consequência para uma resultante de forças nula é o repouso ou o movimento 
retilíneo uniforme. Mesmo mantendo um valor de velocidade constante, como a trajetória é curvilínea, e 
não retilínea, a resultante das forças não é nula (R ≠ 0). Não vamos estudar no Ensino Fundamental o 
cálculo da resultante das forças em trajetórias curvilíneas. Mas uma coisa é fato: a resultante das forças 
não será nula. O que é possível adiantar neste momento de nossos estudos é que a força resultante 
responsável pela realização da curva é perpendicular à direção da velocidade do carro. Assim, não sendo 
nem a favor e nem contra, a resultante das forças não aumenta e nem diminui o valor da velocidade, 
obrigando o automóvel a apenas alterar a direção do seu movimento. No Ensino Médio, quando nos 
aprofundarmos no estudo das Leis de Newton, faremos o cálculo da resultante das forças em trajetórias 
curvilíneas. 

 
 
Leia o texto e explique como é possível uma resultante de forças diferente de zero não alterar o valor da 
velocidade. 

 
05. A imagem abaixo mostra um trecho curvilíneo da ponte Rio-Niterói, cujo raio médio é de aproximadamente 

1200 metros. 

 
Disponível em: google.com. 

 
Considere um veículo com massa de 2000 kg que percorre o trecho indicado com uma velocidade 
constante de 64,8 km/h. 
Estime, em newtons, o módulo da força centrípeta que atua sobre esse veículo. 


