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1) A distância entre dois pontos A e B é L. Um avião voa de A até B e volta, com velocidade

de módulo v constante em relação ao ar. Calcule o tempo total que gastaria para realizar o

percurso, se o vento sopra com uma velocidade de módulo u: (i) ao longo da linha que une

A a B, indo de A para B; (ii) na direção perpendicular à linha que une A e B. (iii) Mostre

que a duração da viagem é sempre maior quando há vento.

2) Um bêbado sobe um rio num barco a remo, com módulo da velocidade constante em relação à

água. Ao passar sob uma ponte, deixa cair uma garrafa de cachaça quase vazia. Ele somente

nota o fato após ter remado um tempo T . Nesse instante ele retorna, remando com a mesma

intensidade até encontrar a garrafa, que se encontrava a distância L da ponte, rio abaixo.

Ache a velocidade do rio. Sugestão: utilize um sistema de referência parado em relação à

água.

3) Um trecho de rio tem largura constante d, e a água move-se com velocidade de módulo u

em relação às margens. Um barco parte de um ponto A em uma das margens, para alcançar

um ponto B na outra, desenvolvendo uma velocidade de módulo v em relação à água. Qual

a orientação que ele deve tomar, e que tempo levará para atravessar o rio, se (a) o ponto

B fica diretamente oposto a A? (b) o ponto B é tal que o tempo de travessia é o menor

posśıvel?

4) (a) Enuncie as três leis de Newton. (b) Explique, sucintamente, o conteúdo f́ısico de cada

uma delas. (c) É posśıvel que os pares de ação e reação estejam no mesmo corpo? Justifique.

5) Um bloco de massa m está sobre uma mesa plana e lisa sendo em-

purrado com uma força de módulo F , que faz um ângulo de θ com a

horizontal, como indicado na figura. (a) Faça o diagrama de forças

no bloco. (b) Use a segunda lei de Newton para obter a equação

de movimento do bloco nas direções horizontal e vertical. (c) Qual

é o vetor aceleração do bloco? (d) Qual é o vetor força normal de

contacto entre o bloco e a mesa.

M
θ

−→
F

6) Um pequeno bloco de massa m está preso ao teto de um elevador por uma corda inextenśıvel

e de massa despreźıvel. O elevador é puxado com uma aceleração vertical para cima de

módulo a =
g

2
. (a) Faça do diagrama de forças no bloco. (b) Use a segunda lei de Newton

para obter a equação de movimento do bloco. (c) Qual é o módulo da aceleração do bloco?

(d) Se a corda tivesse massa o resultado anterior mudaria? (e) E se a corda fosse elástica,

manter-se-ia a resposta da aĺınea (c)? (f) Qual é o módulo da tensão T da corda? (g) Se a

1



corda se arrebentar, qual será a nova aceleração do bloco? (h) Considere que o bloco está

situado a altura H do chão do elevador, quando a corda se rompe. Quanto tempo o bloco

demora para alcançar o chão? Suponha que a aceleração do elevador permanece a mesma

mesmo depois do fio se arrebentar.

7) Um bloco de massa m está sobre um outro de massa M , que está

sobre uma mesa horizontal lisa. O coeficiente de atrito estático entre

os blocos é µe e eles se movem juntos com uma força horizontal
−→
F

aplicada sobre bloco inferior, como indica a figura. (a) Faça o dia-

grama de forças de cada bloco. Determine (b) o valor máximo do

módulo da força
−→
F que permite que os blocos se movam juntos e,

nesse caso, (c) a aceleração comum dos blocos e (d) o valor da força

de contacto entre eles.

M

m

−→
F

8) Um bloco de massa m1 encontra-se sobre uma

mesa lisa e horizontal ligado a um bloco de massa

m2 por um fio ideal inextenśıvel que passa através

de uma roldana lisa de massa despreźıvel, con-

forme mostra a figura ao lado. (a) Qual é a in-

formação f́ısica da expressão “mesa lisa”? (b)

Qual é o significado da expressão “fio ideal”? (c)

Faça o diagrama de forças nos dois blocos e na

roldana. (Atenção: A roldana não flutua no ar!).

(d) Qual é a relação entre os módulos das ace-

lerações de ambos os blocos? Que informação

do problema possibilitou chegar nesta conclusão?

(e) Qual é a relação entre os módulos das tensões

T1 e T2 do fio conforme indicado na figura? Que

informação do problema possibilitou chegar nessa

conclusão? (f) Usando a segunda lei de Newton

escreva a equação de movimento para cada um

dos blocos. (g) Encontre o módulo da aceleração

de cada bloco e o as tensões T1 e T2. (h) Se a

mesa tivesse atrito, as respostas das aĺıneas (d)

e (e) mudariam? Justifique.

m1
T1

m2

T2

9) Uma moto possui massa m e se move com velocidade constante v, em um ćırculo vertical

no interior de um cilindro oco de raio R. (a) Faça o diagrama de forças na part́ıcula, quando

ela está na base do ćırculo vertical (ponto mais baixo) e quando está passando pelo topo do

ćırculo (ponto mais alto). (b) Encontre o módulo da força normal exercida pela parede do

cilindro sobre a moto nas duas posições da aĺınea (a).

2



10) Um corpo de massa m está apoiado em um suporte dentro de um

cilindro de raio R que gira com velocidade angular constante Ω em

torno de seu eixo de simetria, como mostrado na figura. O coeficiente

de atrito estático entre o corpo e a parede interna do cilindro é µ. (a)

Faça o diagrama de forças no corpo quando o suporte é retirado. (b)

Qual o menor valor de Ω para que o qual se pode retirar o suporte

sem que o corpo deslize em relação à parede do cilindro? (c) O que

aconteceria com o valor da força de atrito se Ω fosse maior do que o

valor mı́nimo encontrado no item anterior?

R

m

Ω

11) Um pequeno bloco de massa m está sobre o topo de uma

mesa horizontal lisa, preso a uma extremidade de um fio

ideal que passa através de um buraco na mesa e tem sus-

penso em sua outra extremidade um outro bloco, de massa

M . O pequeno bloco descreve um movimento circular uni-

forme de velocidade v e raio r, que é a distância entre ele

e o buraco. Qual deve ser o valor de v para que o bloco

suspenso permaneça imóvel?

12) Uma bola é mantida em repouso na posição A indicada na figura ao

lado por meio de fios leves. O fio horizontal é cortado, e a bola começa

a oscilar como um pêndulo. O ponto B é o ponto mais afastado do

lado direito da trajetória das oscilações. Qual é a razão entre a tensão

no fio na posição B, depois do fio horizontal ser cortado, e na posição

A, antes do fio horizontal ser cortado?

13) Um bloco de massa m1 está sobre um plano inclinado com ângulo

de inclinação α e está ligado por uma corda ideal que passa por

uma polia ideal e se liga a um segundo bloco de massa m2 suspenso,

conforme indica a figura. O coeficiente de atrito cinético entre o

primeiro bloco e o plano inclinado é µc e o de atrito estático, é µe. (a)

Ache a massa m2 para qual o bloco de massa m1 sobe o plano com

velocidade constante depois que entra em movimento. (b) Ache a

massam2 para qual o bloco de massam1 desce o plano com velocidade

constante depois que entra em movimento.
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