
FÍSICA I 

 

2014.2 

 

1 –LEIS DE NEWTON 

a)  

Isolando as forças, temos: 

 

O coeficiente de atrito estático, é o coeficiente de atrito máximo que faz um corpo ficar parado. Ele 

cresce até chegar num ponto em que uma mínima força pode deslocar o corpo.  A força de atrito pode 

ser calculada por: 

                  

Para o nosso   ser igual ao    que é o   máximo para o bloco ficar parado, o bloco deveria estar na 

eminência de se mover, o que não é abordado no texto, então a alternativa não pode ser considerada 

verdadeira.Falso. 

b) Falso. Não é a reação ao peso, mas sim da sua componente y, como mostra a figura acima. 

c) Falso. Pois a para estar em equilíbrio a superfície deve ter uma força resultante sobre o caixote 

de valor igual a P, sendo essas forças que o plano faz a soma da normal e da força de atrito (que 

também é uma força feita pelo plano inclinado. 

d) Falso.  Pela 2ª Lei de Newton,   
           Logo: 

                      

E não o que foi mostrado na alternativa. 

Alternativa Correta – Letra E 



2 POTENCIAL 

(I) A força F pode ser calculada por    
  

  
. No ponto, o potencial é zero, mas sua derivada não. 

Logo a afirmativa está errada! 

(II) Verdadeiro. O equilíbrio é estável pois a curva está em um ponto mínimo do gráfico. 

(III) Verdadeiro. Como o movimento é em apenas uma direção, temos ou ele a força é pra direita 

(positivo), ou pra esquerda (aponta pra origem). Como a derivada para pontos maiores que    

são sempre positivas , a força será sempre negativa, ou seja, apontará para a origem. 

(IV) Falso. Em    a derivada é menor que em    (inclinação menor), logo a força em    será menor. 

Alternativa Correta – Letra B 

3 CONSERVAÇÃO DA ENERGIA MECÂNICA 

Como parte do repouso e vai até o solo, podemos relacionar os sistemas da seguinte forma: 

        
               

       

        
       

No primeiro caso, teremos: 

    
   

 
           

No segundo caso: 

    
      

 
          

Dividindo os dois casos, teremos: 
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4 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA MECÂNICA 

a) Falso, pois o ponto em que a velocidade será máxima é que a altura será mínima, no caso o 

ponto B. 

b) Falso. Pois existirá a componente centrípeta, por que o sistema não está estático. 

c) Verdadeiro.Eles estão na mesma altura, logo a energia cinética e potencial serão as mesmas, e 

assim as velocidades serão iguais. 



d) Falso, pois estão em alturas diferentes, e suas energias cinéticas também serão diferentes. 

e) Falso.Pois a aceleração resultante será a soma da força peso com a força centrípeta, o que não 

apontará para o centro. 
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5 LEIS DE NEWTON 

Isolando as forças, temos: 

 

 

 

 

 

 

 

As equações de Newton para o esquema são: 

 

                

              
   

 
 

Dividindo uma equação pela outra, temos: 

      
  

  
 

             

Mas quem é R? 

 
        

Substituindo na equação anterior, a gente vai ter que: 
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6 FORÇAS CONSERVATIVAS 

I) Verdade!Para forças conservativas, o trabalho em um ciclo é sempre nulo. 

II) Verdadeiro! 

III) Verdadeiro! Consequência da primeira e da segunda afirmativa.  

              

Mas como           temos: 

            

IV) Falso. Pode existir trabalho negativo, se a força que o gera for negativa. 
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7  CINEMÁTICA  

I) A aceleração é dada por   
  

  
. Como a derivada nesse ponto não é nula (reta tangente 

horizontal), a aceleração não é nula.Falso. 

II) Falso, nesse ponto a velocidade é zero, porém o corpo não volta para a origem. 

III) Verdade!! Pois existem dois pontos em que a derivada é zero,          

IV) Verdadeiro!! Quando eles tocam no eixo t, significa que a velocidade é 0 e depois aumenta em 

módulo, ou seja, ele está mudando seu sentido de direção, é o que acontece nesses instantes. 

V) Verdadeiro!! Pois 
  

  
   nesse ponto, ou seja, a reta tangente nesse ponto, possui coeficiente 

angular positivo. 

VI) Mentira!!Entre         a velocidade da partícula é negativa, ou seja, ele volta um pouco em 

direção a origem. O deslocamento feito é a área desse gráfico, como podemos ver na figura: 

 

1° caso: Área total =    

2° caso: Área total        

(Área negativa pois está abaixo do eixo v). 
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8 CINEMÁTICA BIDIMENSIONAL 

a) Falso, existe aceleração devido à força peso. 

b) Falso, pois o vetor velocidade média pode ser calculado por: 

         
  
        

     

 
 

Como    
          

        , a velocidade não será nula. 

c) Falso, pois o pêndulo se deslocará da esquerda para a direita, ou seja, com x aumentando. 

d) Verdade!!O vetor aceleração média pode ser calculado por: 

         
               

 
 

Como                  , temos que: 

           

e) Como vimos nas afirmativas anteriores, ele é nulo. Falso. 
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9 VELOCIDADE RELATIVA 

 

Temos que as velocidades podem ser escritas por: 

                        

                        

A velocidade relativa entre 2 e 1            pode ser dado por: 
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10 LEIS DE NEWTON 

Isolando as forças, temos: 



       

Como os pesos sem cancelam com as normais, temos que as equações de Newton serão: 

          

        

Somando as equações, temos: 

           

Substituindo na primeira equação, temos: 
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Bons Estudos!!  

Dúvidas?  

Acesse o Solucionador na página www.engenhariafacil.net ou mande email para 

contato@engenhariafacil.net  . 

 


