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01 - (PUCCAMP SP/2017)    

Alguns relógios utilizam-se de um pêndulo simples para funcionarem. 

Um pêndulo simples é um objeto preso a um fio que é colocado a 

oscilar, de acordo com a figura abaixo. 

 

 
 

Desprezando-se a resistência do ar, este objeto estará sujeito à ação 

de duas forças: o seu peso e a tração exercida pelo fio. Pode-se 

afirmar que enquanto o pêndulo oscila, a tração exercida pelo fio 

 

a) tem valor igual ao peso do objeto apenas no ponto mais 

baixo da trajetória. 

b) tem valor igual ao peso do objeto em qualquer ponto da 

trajetória. 

c) tem valor menor que o peso do objeto em qualquer ponto da 

trajetória. 

d) tem valor maior que o peso do objeto no ponto mais baixo 

da trajetória. 

e) e a força peso constituem um par ação-reação. 

 

02 - (UNESP/2017)    

Em um edifício em construção, João lança para José um objeto 

amarrado a uma corda inextensível e de massa desprezível, presa no 

ponto O da parede. O objeto é lançado perpendicularmente à parede 

e percorre, suspenso no ar, um arco de circunferência de diâmetro 

igual a 15 m, contido em um plano horizontal e em movimento 

uniforme, conforme a figura. O ponto O está sobre a mesma reta 

vertical que passa pelo ponto C, ponto médio do segmento que une 

João a José. O ângulo  , formado entre a corda e o segmento de 

reta OC, é constante. 

 

 

 

Considerando sen   = 0,6, cos   = 0,8, g = 10 m/s
2
 e desprezando a 

resistência do ar, a velocidade angular do objeto, em seu movimento 

de João a José, é igual a 

 

a) 1,0 rad/s. 

b) 1,5 rad/s. 

c) 2,5 rad/s. 

d) 2,0 rad/s. 

e) 3,0 rad/s. 

 

03 - (FCM PB/2017)    

Um carro de corrida consegui fazer uma curva de raio 100 metros, 

sem derrapagem, a uma velocidade de 180 km/h . Qual o coeficiente 

de atrito estático entre os pneus do carro e o asfalto da pista? 

Considere a aceleração da gravidade como sendo 10 m/s
2
. 

 

a) 32,4 

b) 3,24 

c) 25 

d) 2,5 

e) 0,25 

 

04 - (UEM PR/2017)    

Na Física Clássica, costuma-se classificar os referenciais em dois 

tipos: os inerciais e os não inerciais. Em relação aos referenciais não 

inerciais, considerando a análise a partir de um referencial inercial, é 

correto afirmar que 

 

01. incluem-se entre eles aqueles que se encontram com 

aceleração constante. 

02. um referencial em movimento circular uniforme é um 

referencial não inercial. 

04. o princípio da inércia, ou primeira lei de Newton da 

mecânica, não é válido em referenciais não inerciais devido à 

presença de forças fictícias. 

08. a força centrífuga só aparece em referenciais em movimento 

circular não uniforme. 

16. um corpo movimentando-se em relação a um referencial em 

rotação uniforme fica sujeito à força centrífuga e à força de Coriolis. 

 

05 - (UEPG PR/2017)    

Um objeto preso a uma corda gira com velocidade constante em uma 

circunferência horizontal. Se a massa do objeto é 250g e o ângulo   

vale 60º, assinale o que for correto. 

Dado g = 10 m/s
2
  

 



 

 
 

01. A aceleração na direção vertical é 
º60 tan

25,0
a  . 

02. O movimento realizado pelo objeto não é periódico. 

04. A expressão que permite calcular a tensão na corda em 

newtons é 
º60 cos

5,2
T  . 

08. Existe uma força centrípeta atuando no corpo a qual tem um 

valor igual a 2,5 tg 60º. 

 

06 - (UEMG/2017)    

A figura representa o instante em que um carro de massa M passa por 

uma lombada existente em uma estrada. Considerando o raio da 

lombada igual a R, o módulo da velocidade do carro igual a V, e a 

aceleração da gravidade local g, a força exercida pela pista sobre o 

carro, nesse ponto, pode ser calculada por 

 

 
 

a) Mg
R

MV2

  

b) 
R

MV
Mg

2

  

c) 
V

MR
Mg

2

  

d) mg
V

MR 2

  

 

07 - (Unifacs BA/2016)    

 
 

A figura representa o corte transversal de um globo da morte, de raio 

R, no qual um motociclista percorre na parte interna desse globo, 

descrevendo uma circunferência máxima no plano vertical, com 

velocidade escalar constante v. 

Sabendo-se que a massa do motociclista com sua moto é m e que o 

módulo da aceleração da gravidade é g, a intensidade da forma 

normal N que a moto recebe da superfície do globo, ao passar pelo 

ponto 

 

01. A, é igual a mg
R

mv 2

  

02. B, é igual a 
R

mv 2

 

03. C, é igual a  cosmg
R

mv 2

 

04. D, é igual a mg
R

mv 2

  

05. E, é igual a  mgsen
R

mv 2

 

 

08 - (UNESP/2016)    

Uma garota de 50 kg está brincando em um balanço constituído de 

um assento e de uma corda ideal que tem uma de suas extremidades 

presa nesse assento e a outra, em um saco de areia de 66 kg que 

está apoiado, em repouso, sobre o piso horizontal. A corda passa por 

duas roldanas ideais fixas no teto e, enquanto oscila, a garota 

percorre uma trajetória circular contida em um plano vertical de modo 

que, ao passar pelo ponto A, a corda fica instantaneamente vertical. 

 

 
 

Desprezando a resistência do ar e a massa do assento, considerando 

g = 10 m/s
2
 e as informações contidas na figura, a maior velocidade, 

em m/s, com a qual a garota pode passar pelo ponto A sem que o 

saco de areia perca contato com o solo é igual a 

 

a) 2. 

b) 5. 

c) 3. 

d) 4. 

e) 1. 

 

09 - (FGV/2016)    

Um veículo desloca-se por uma pista horizontal, retilínea nos trechos 

AB, CD e DE, e curvilínea no trecho BC, este em forma de quarto de 

circunferência, como ilustra a figura. 

 

 
 



 

Partindo do repouso no ponto A, o referido veículo aumenta sua 

velocidade uniformemente até o ponto B; a partir de B, ele mantém 

constante a velocidade adquirida até o ponto D; de D até E, ele reduz 

uniformemente a velocidade até parar em E. O valor absoluto de sua 

aceleração vetorial está qualitativa e corretamente representado na 

alternativa: 

 

a)

  

b)

  

c)

  

d)

  

e)

  
 

10 - (IFSC/2015)    

Um engenheiro foi convidado por um empresário, dono de um parque 

de diversões, a construir um brinquedo, no qual um motociclista possa 

pilotar sua motocicleta em um grande cilindro oco e transparente. O 

cilindro será colocado na posição vertical a uma altura de 5,0 metros 

em relação ao solo e o motociclista dará voltas horizontais, 

naturalmente com toda segurança. A figura ao lado mostra o cilindro e 

o motociclista com sua motocicleta. Considere a aceleração da 

gravidade constante e igual g,  o coeficiente de atrito entre o pneu e 

a superfície do cilindro, e o sistema motociclista e motocicleta como 

um ponto material. 

 

 
 

Levando em consideração as informações apresentadas no 

enunciado desta questão, leia e analise as proposições e assinale no 

cartão-resposta a soma da(s) CORRETA(S). 

 

01. Nesse brinquedo a força normal e a força peso constituem 

um par ação e reação. 

02. Nesse brinquedo a força de atrito e a força peso não 

constituem um par ação e reação, porém é essa força que equilibra a 

força peso evitando que o motociclista caia. 

04. Nesse brinquedo a força de atrito e a força peso constituem 

um par ação e reação, porém é essa força que equilibra a força peso 

evitando que o motociclista caia. 

08. Nesse brinquedo a força normal é radial, e é a força que a 

motocicleta exerce sobre a parede do cilindro. 

16. Nesse brinquedo a força normal é radial, e é a força que a 

parede do cilindro exerce sobre a motocicleta. 

32. A velocidade da motocicleta depende do valor do raio do 

cilindro, da aceleração da gravidade, e do coeficiente de atrito e é 

calculada pela expressão 



r.R

v . 

 

11 - (FGV/2015)    

Uma criança está parada em pé sobre o tablado circular girante de um 

carrossel em movimento circular e uniforme, como mostra o esquema 

(uma vista de cima e outra de perfil). 

 

 
 

O correto esquema de forças atuantes sobre a criança para um 

observador parado no chão fora do tablado é: 

(Dados: F: força do tablado; N: reação normal do tablado; P: peso da 

criança) 

 

a)

 

b)

  

c)

 

d)

  

e)

  
 

12 - (UNESP/2014)    

Em um show de patinação no gelo, duas garotas de massas iguais 

giram em movimento circular uniforme em torno de uma haste vertical 

fixa, perpendicular ao plano horizontal. Duas fitas, F1 e F2, 

inextensíveis, de massas desprezíveis e mantidas na horizontal, ligam 

uma garota à outra, e uma delas à haste. Enquanto as garotas 

patinam, as fitas, a haste e os centros de massa das garotas mantêm-

se num mesmo plano perpendicular ao piso plano e horizontal. 

 



 

 
 

Considerando as informações indicadas na figura, que o módulo da 

força de tração na fita F1 é igual a 120 N e desprezando o atrito e a 

resistência do ar, é correto afirmar que o módulo da força de tração, 

em newtons, na fita F2 é igual a 

 

a) 120. 

b) 240. 

c) 60. 

d) 210. 

e) 180. 

 

13 - (FPS PE/2014)    

Uma partícula de massa m = 0,5 kg está presa na extremidade de um 

fio inextensível de comprimento L = 1,0 m, formando um pêndulo 

simples descrito na figura abaixo. A partícula está em repouso e é 

solta, partindo do ponto inicial A na horizontal. Considere que a 

aceleração local da gravidade vale 10 m/s
2
. A força de tensão na 

corda, quando a partícula passa pelo ponto B, no ponto mais baixo da 

sua trajetória, será: 

 

 
 

a) 5 N  

b) 15 N  

c) 20 N  

d) 25 N  

e) 50 N 

 

14 - (Unicastelo SP/2014)    

Em uma visita a um museu, um garotinho se encanta com um 

aparelho que até então não conhecia: um toca-discos de vinil. 

Enquanto o disco girava no aparelho, o garoto colocou sobre ele sua 

borracha escolar e ficou observando-a girar junto com o disco, sem 

que escorregasse em relação a ele. 

 

 
(www.somvintage.com. Adaptado.) 

 

Sendo m = 0,02 kg a massa da borracha, r = 0,12 m o raio da 

trajetória circular que ela percorre e considerando a frequência de 

rotação do disco constante e igual a 30 rpm, é correto afirmar que o 

módulo da força de atrito, em newtons, entre a borracha e a superfície 

do disco é igual a 

 

a) 0,0030  
2
. 

b) 0,0036  
2
. 

c) 0,0024  
2
. 

d) 0,0042  
2
. 

e) 0,0048  
2
. 

 

15 - (ENEM/2014)    

Uma criança está em um carrossel em um parque de diversões. Este 

brinquedo descreve um movimento circular com intervalo de tempo 

regular. 

 

A força resultante que atua sobre a criança 

 

a) é nula. 

b) é oblíqua à velocidade do carrossel. 

c) é paralela à velocidade do carrossel. 

d) está direcionada para fora do brinquedo. 

e) está direcionada para o centro do brinquedo. 

 

16 - (UFSC/2013)    

O ciclismo praticado em uma pista oval e coberta, mais conhecida 

como velódromo, é uma das modalidades de competição dos Jogos 

Olímpicos. Vamos considerar um velódromo com pista circular de 

madeira, que possua uma inclinação de 45º com a horizontal e raio de 

curvatura de 18,0 m na parte interna e 24,0 m na parte externa. A 

circunferência da pista varia de 113,1 m na parte interna e 150,8 m na 

parte externa. Admita que a massa do conjunto bicicleta + atleta é de 

80 kg.  

(dados: sen45º = cos45º = 0,7; tan45º = 1,0) 

 

 
 

Disponível em:  

<http://pan.uol.com.br/2011/ultimas-noticias/2011/10/14/cbat-confirma-

doping-e-suspende-atleta-dos-10-mil-metros-do-pan.htm>.  

Acesso em: 13 ago. 2012. 

 

Com base no que foi exposto, assinale a(s) proposição(ões) 

CORRETA(S). 

 

01. A velocidade angular do ciclista que corre na parte externa 

da pista é sempre maior do que a do ciclista que corre na parte interna 

da pista. 

02. Largando alinhados e no mesmo instante, o ciclista que 

corre na parte externa da pista deve possuir uma velocidade linear 

1,33 vezes maior do que a do ciclista que corre na parte interna da 

pista, para não ficar para trás. 

04. Caso a pista esteja escorregadia (sem atrito), a sua 

inclinação permitirá que o ciclista faça a curva, na parte interna, com 

uma velocidade de 180 m/s. 

08. Supondo que um ciclista faça três voltas com velocidade 

linear de módulo constante, podemos afirmar que ele está sob a ação 

de uma força resultante com módulo diferente de zero. 



 

16. A inclinação das curvas serve para garantir que a força 

centrípeta que atua sobre o ciclista seja paralela à pista, permitindo 

que ele faça as curvas mais rapidamente. 

32. Ao final de uma prova e analisando o deslocamento do 

ciclista que finalizou a prova, podemos afirmar que o seu 

deslocamento foi zero. 

 

17 - (Mackenzie SP/2012)    

No trecho de estrada ilustrado, a curva pontilhada é um arco circular e 

o raio da circunferência que o contém mede 500 m. A placa sinaliza 

que a velocidade máxima permitida, ao longo dessa linha, é 90 km/h. 

Considerando a segurança da estrada e admitindo-se que essa 

velocidade máxima possa ocorrer independentemente do atrito entre 

os pneus do automóvel e a pavimentação plana da pista, o ângulo de 

inclinação mínimo, entre o plano da pista e a horizontal, indicado na 

figura, deve medir, aproximadamente, 

 

 
 

a) 5,25º 

b) 6,10º 

c) 7,15º 

d) 8,20º 

e) 9,10º 

 

TEXTO: 1 - Comum à questão: 18 

  

   

Dados: 

Aceleração da gravidade: 10 m/s
2
  

sen(37°) = 0,60; cos(37°) = 0,80  

sen(60°) = 0,86; cos(60°) = 0,50 

 

18 - (UFPE/2014)    

Uma carga está apoiada sobre um caminhão que trafega sobre uma 

superfície horizontal (a vista de cima está ilustrada na figura a seguir). 

O coeficiente de atrito estático entre a carga e o caminhão é 0,40. 

Calcule qual a maior velocidade, em metros por segundo, com que o 

caminhão pode realizar uma curva circular de raio 100 m, sem que a 

carga deslize. 

 

 
 

TEXTO: 2 - Comum à questão: 19 

  

   

Criança feliz é aquela que brinca, fato mais do que comprovado na 

realidade do dia a dia. A brincadeira ativa, a que faz gastar energia, 

que traz emoção, traz também felicidade. Mariana é uma criança que 

foi levada por seus pais para se divertir em um parquinho infantil. 

 

19 - (FGV/2016)    

Inicialmente, Mariana foi se divertir no balanço. Solta, do repouso, de 

uma certa altura, ela oscilou entre dois extremos elevados, a partir dos 

quais iniciou o retorno até o extremo oposto. Imagine-a no extremo da 

direita como na figura. 

 

 
 

Desconsiderando o seu tamanho, bem como o do balanço, e 

imaginando apenas um cabo sustentando o sistema, o correto 

esquema das forças agentes sobre ela nessa posição, em que cada 

seta representa uma força, é o da alternativa: 

 

a)

 

b)

 

c)

  

d)

 

e)

  
 

 

20 - (ITA SP/2016)    

Um pêndulo simples oscila com uma amplitude máxima de 60º em 

relação à vertical, momento em que a tensão no cabo é de 10 N. 

Assinale a opção com o valor da tensão no ponto em que ele atinge 

sua velocidade máxima. 

 

a)10 N b) 20 N c) 30 N d) 40 N e) 50 N 

 

GABARITO:  

 

1) Gab: D 

2) Gab: A 

3) Gab: D 

4) Gab: 23 

5) Gab: 12 

6) Gab: B 

7) Gab: 02 

8) Gab: D 

9) Gab: C 

10) Gab: 50 

11) Gab: D 

12) Gab: E 

13) Gab: B 

14) Gab: C 

15) Gab: E 

16) Gab: 42 

17) Gab: C 

18) Gab: 20 

19) Gab: E 

20) Gab: D 

 

  

 


