
 
 

Lista de exercícios - 3ª Série  
 
Física – Professor Márcio 
 

Lista de Exercícios de Movimento Circular 
 
Questão 01 
Para serrar os ossos e carnes congeladas, um açougueiro utiliza uma serra de fita que possui três polias e um motor. 
O equipamento pode ser montado de duas formas diferentes, P e Q. Por questão de segurança, é necessário que a 
serra possua menor velocidade linear. 
 

 
 
Por qual montagem o açougueiro deve optar e qual a justificativa desta opção? 
 
a) Q, pois as polias 1 e 3 giram com velocidades lineares iguais em pontos periféricos e a que tiver maior raio terá 
menor frequência. 
b) Q, pois as polias 1 e 3 giram com frequência iguais e a que tiver maior raio terá menor velocidade linear em um 
ponto periférico. 
c) P, pois as polias 2 e 3 giram com frequências diferentes e a que tiver maior raio terá menor velocidade linear em 
um ponto periférico. 
d) P, pois as polias 1 e 2 giram com diferentes velocidades lineares em pontos periféricos e a que tiver menor raio 
terá maior frequência. 
e) Q, pois as polias 2 e 3 giram com diferentes velocidades lineares em pontos periféricos e a que tiver maior raio 
terá menor frequência. 
 
Questão 02 
Na preparação da madeira em uma indústria de móveis, utiliza–se uma lixadeira constituída de quatro grupos de 
polias, como ilustra o esquema. Em cada grupo, duas polias de tamanhos diferentes são interligadas por uma correia 
provida de lixa. Uma prancha de madeira é empurrada pelas polias, no sentido A →  B (como indicado no esquema), 
ao mesmo tempo em que um sistema é acionado para frear seu movimento, de modo que a velocidade da prancha 
seja inferior à da lixa. 
 

 
 
O equipamento acima descrito funciona com os grupos de polias girando da seguinte forma: 
 
a) 1 e 2 no sentido horário; 3 e 4 no sentido anti-horário. 
b) 1 e 3 no sentido horário; 2 e 4 no sentido anti-horário. 
c) 1 e 2 no sentido anti-horário; 3 e 4 no sentido horário. 
d) 1 e 4 no sentido horário; 2 e 3 no sentido anti-horário. 
e) 1, 2, 3 e 4 no sentido anti-horário. 
 
Questão 03 
A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias 
tecnologias, como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa o sistema de engrenagens 
mostrado. De acordo com a figura, um motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens fazendo o ponteiro girar. 
A frequência do motor é de 18 RPM, e o número de dentes das engrenagens está apresentado no quadro. 
 



 
 

 
 
A frequência de giro do ponteiro, em RPM, é 
 
a) 1. 
b) 2. 
c) 4. 
d) 81. 
e) 162. 
 
Questão 04 
O raio da roda de uma bicicleta é de 35 cm. No centro da roda há uma engrenagem cujo raio é de 4 cm. Essa 
engrenagem, por meio de uma corrente, é acionada por outra engrenagem com raio de 8 cm, movimentada pelo 
pedal da bicicleta. Um ciclista desloca-se fazendo uso dessa bicicleta, sendo gastos 2 s a cada três voltas do pedal. 
Assim, determine: 

 
(Obs.: represente a constante pi apenas por π . Não é necessário substituir o seu valor numérico nos cálculos.) 
 
a) A velocidade angular da engrenagem do pedal, em radianos por segundo. 
b) O valor absoluto da velocidade linear de um dos elos da corrente que liga a engrenagem do pedal à engrenagem 
do centro da roda. 
c) A distância percorrida pela bicicleta se o ciclista mantiver a velocidade constante, nas condições citadas no 
enunciado do problema, durante 5 minutos. 
 
Questão 05 
Um pequeno motor a pilha é utilizado para movimentar um carrinho de brinquedo. Um sistema de engrenagens 
transforma a velocidade de rotação desse motor na velocidade de rotação adequada às rodas do carrinho. Esse 
sistema é formado por quatro engrenagens, A, B, C e D, sendo que A está presa ao eixo do motor, B e C estão presas 
a um segundo eixo e D a um terceiro eixo, no qual também estão presas duas das quatro rodas do carrinho. 
 

 
(www.mecatronicaatual.com.br. Adaptado.) 

 
Nessas condições, quando o motor girar com frequência fM, as duas rodas do carrinho girarão com frequência fR. 
Sabendo que as engrenagens A e C possuem 8 dentes, que as engrenagens B e D possuem 24 dentes, que não há 
escorregamento entre elas e que fM = 13,5 Hz, é correto afirmar que fR, em Hz, é igual a 
 
a) 1,5. 
b) 3,0. 
c) 2,0. 
d) 1,0. 
e) 2,5. 
 
 



Questão 06 

 
Disponível em: <http://osfundamentosdafisica.blogspot.com/2013/06/ 

cursos-do-blog-mecanica_24.html>. Acesso em: 1 mai. 2016. 
 
Andar de bicicleta, seja como meio de transporte ou atividade física traz, vantagens tanto físicas quanto emocionais e 
também para o meio ambiente. Na figura, o sistema de transmissão do movimento das pedaladas faz-se por meio de 
uma corrente, acoplando um disco dentado dianteiro (coroa) a um disco dentado traseiro (catraca), sem que haja 
deslizamento entre a corrente e os discos. A catraca é acoplada à roda traseira e, ambas, giram em torno do mesmo 
eixo. 
 
Com base nas informações do texto e nos conhecimentos de Física, é correto afirmar: 
 
01. O módulo da velocidade angular da coroa é quatro vezes maior do que o módulo da velocidade angular da 
catraca.  
02. Um ponto situado na periferia da roda traseira fica destituído de aceleração quando as pedaladas são periódicas.  
03. A catraca e a roda traseira, ambas acopladas no mesmo eixo, giram com a mesma velocidade linear.  
04. A frequência de rotação da coroa é quatro vezes maior do que a frequência de rotação da catraca.  
05. A coroa e a catraca, acopladas pela corrente, giram com a mesma velocidade linear. 
 
Questão 07 
Dois exaustores eólicos instalados no telhado de um galpão se encontram em movimento circular uniforme com 
frequências iguais a 2,0 Hz e 2,5 Hz. A diferença entre os períodos desses dois movimentos é igual a 
 
a) 0,1 s. 
b) 0,3 s. 
c) 0,5 s. 
d) 0,6 s. 
 
Questão 08 
As máquinas cortadeiras e colheitadeiras de cana-de-açúcar podem substituir dezenas de trabalhadores rurais, o que 
pode alterar de forma significativa a relação de trabalho nas lavouras de cana-de-açúcar. A pá cortadeira da máquina 
ilustrada na figura abaixo gira em movimento circular uniforme a uma frequência de 300 rpm. A velocidade de um 
ponto extremo P da pá vale 
(Considere π = 3) 
 

 
 
a) 9 m/s. 
b) 15 m/s. 
c) 18 m/s. 
d) 60 m/s. 
 
Questão 09 
Na história bíblica de Davi e Golias, o pastor Davi, de porte físico pequeno, diante do gigante guerreiro Golias, 
derrotouo usando uma funda, instrumento caracterizado por um arranjo adequado de cordas ou tiras, no qual gira-se 
uma pedra até que ela adquira velocidade tangencial suficiente para atingir o alvo, provocando forte impacto. 
Supondo que Davi tenha usado uma funda que girava uma pedra num raio de 0,5 m e a pedra, depois de solta, tenha 
atingido a face de Golias com velocidade de 5 m/s, qual era a aceleração centrípeta da pedra? 
 
a) 0,25 m/s2 
b) 2,50 m/s2 
c) 25,0 m/s2 
d) 50,0 m/s2 
e) 500,0 m/s2 
 



Questão 10 
A figura representa um tipo específico de engrenagens, denominado trem de engrenagens planetárias, utilizado 
quando se necessita que a rotação de entrada gire no mesmo sentido da rotação de saída. 
 

 
Disponível em: <http://carros.hsw.uol.com.br/relacao-de-marchas4.htm>  

Acesso em: 25 jun. 2013. 
 
Sabendo-se que o diâmetro da engrenagem maior é seis vezes o diâmetro da engrenagem menor, é correto afirmar 
que, quando o eixo de um motor, que gira com frequência f, for introduzido no centro da engrenagem maior, a 
frequência de rotação da engrenagem menor será igual a 
 
a) f  
b) 3f  
c) 6f  
d) 12f 
e) 24f 
 
TEXTO: 1 - Comum às questões: 11, 12. 
  
As bicicletas possuem uma corrente que liga uma coroa dentada dianteira, movimentada pelos pedais, a uma coroa 
localizada no eixo da roda traseira, como mostra a figura. 
 
O número de voltas dadas pela roda traseira a cada pedalada depende do tamanho relativo destas coroas. 
 

 
 
Questão 11 
Em que opção abaixo a roda traseira dá o maior número de voltas por pedalada? 
 

a)

  

b)

  

c)

  

d)

  

e)

  

 
Questão 12 
Quando se dá uma pedalada na bicicleta ao lado (isto é, quando a coroa acionada pelos pedais dá uma volta 
completa), qual é a distância aproximada percorrida pela bicicleta, sabendo-se que o comprimento de um círculo de 
raio R é igual a 2πR, onde π ≈ 3? 
 

 

30 cm 80 cm 10 cm 
 

a) 1,2 m  
b) 2,4 m   
c) 7,2 m  
d) 14,4  m  
e) 48,0 m 
 
 



GABARITO:  
 
 
1) Gab: A 
 
2) Gab: C 
 
3) Gab: B 
 
4) Gab:  
a) Rpedal = 8 cm; n = 3 voltas; t = 2 s 
ω  = 3 voltas / 2 s = 1,5 voltas / s = 1,5 . 2 . π rad / s = 3 π  rad / s 
b) A velocidade de cada elo é a mesma velocidade tangencial da engrenagem com raio 8 cm e da engrenagem com 
raio 4 cm. 
Vengrenagem do pedal = ω  . Rpedal = 3 . π  . 8 = 24 π  cm/s ou 0,24 π  m/s 
c) A velocidade da tangencial da engrenagem do centro da roda é a mesma velocidade tangencial da engrenagem do 
pedal. 
Rcentro da roda = 4 cm ; t = 5 min = 300 s. 
Vengrenagem do pedal = Vcentro da roda = roda da centroω  . Rcentro da roda 

roda da centroω  = Vcentro da roda / Rcentro da roda = 24 π  / 4 = 6 π rad / s 

rodaω  = roda da centroω  = 6 π rad /s = vroda / Rroda 
vroda = rodaω  . Rroda = 6 π  . 35 = 210 π cm / s 
x = vroda . t = 210 π  . 300 = 63000 π cm = 630 π m 
 
5) Gab: A 
 
6) Gab: 05 
 
7) Gab: A 
 
8) Gab: C 
 
9) Gab: D 
 
10) Gab: C 
 
11) Gab: A 
 
12) Gab: C 
 
  
 


