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01 - (UEFS BA/2017)    

 
 

O conceito de força, embora algo intuitivo, pode ser baseado 

nos efeitos causados por ela, tais como a aceleração e a 

deformação. 

Na figura, os corpos apresentam massas iguais a mA = 

2,0kg, mB = 3,0kg e mC = 5,0kg, e o coeficiente de atrito 

entre a superfície de apoio e os blocos A e B é igual a 0,2. 

Nessas condições, é correto afirmar que a intensidade da 

força de tração entre os blocos A e B, em N, é igual a 

 

01. 35,0 

02. 30,0 

03. 25,0 

04. 12,0 

05. 8,0 

 

02 - (UECE/2017)    

Um automóvel percorre uma pista circular horizontal e plana 

em um autódromo. Em um dado instante, as rodas travam 

(param de girar) completamente, e o carro passa a deslizar 

sob a ação da gravidade, da normal e da força de atrito 

dinâmica. Suponha que o raio da pista seja suficientemente 

grande para que o carro possa ser tratado como uma massa 

puntiforme. Pode-se afirmar corretamente que, 

imediatamente após o travamento das rodas, o vetor força 

de atrito sobre o carro tem 

 

a) a mesma direção e o mesmo sentido que o vetor 

velocidade do carro. 

b) direção perpendicular à trajetória circular do 

autódromo e aponta para o centro. 

c) direção perpendicular à trajetória circular do 

autódromo e normal à superfície da pista. 

d) a mesma direção e sentido contrário ao vetor 

velocidade do carro. 

 

03 - (UFRR/2017)    

Dois blocos A e B de massas mA = m e mB = 2m, deslizam 

com velocidades constantes de módulo vA e vB num plano 

horizontal em um trecho inicialmente sem atrito. Ao 

penetrarem numa região rugosa, param após alguns 

instantes devido ao atrito existente entre a superfície e os 

blocos. Sejam A  e B  os coeficientes de atrito entre a 

superfície e os blocos A e B, respectivamente. Sabendo que 

os blocos percorrem a mesma distância d até parar e que ao 

entrarem nessa região, a velocidade do bloco B era metade 

da velocidade do bloco A, podemos afirmar que: 

 

a) BA  ; 

b) AB 4 ; 

c) BA 4 ; 

d) BA 2 ; 

e) AB 2 . 

 

04 - (PUCCAMP SP/2016)    

Para se calcular o coeficiente de atrito dinâmico entre uma 

moeda e uma chapa de fórmica, a moeda foi colocada para 

deslizar pela chapa, colocada em um ângulo de 37º com a 

horizontal. 

Foi possível medir que a moeda, partindo do repouso, 

deslizou 2,0 m em um intervalo de tempo de 1,0 s, em 

movimento uniformemente variado. 

Adote g = 10 m/s
2
, sen 37º = 0,60 e cos 37º = 0,80. 

 

Nessas condições, o coeficiente de atrito dinâmico entre as 

superfícies vale 

 

a) 0,15. 

b) 0,20. 

c) 0,25. 

d) 0,30. 

e) 0,40. 

 

05 - (PUC RS/2016)    

Sobre uma caixa de massa 120 kg, atua uma força 

horizontal constante F de intensidade 600 N. A caixa 

encontra-se sobre uma superfície horizontal em um local no 

qual a aceleração gravitacional é 10 m/s
2
. Para que a 

aceleração da caixa seja constante, com módulo igual a 2 

m/s
2
, e tenha a mesma orientação da força F, o coeficiente 

de atrito cinético entre a superfície e a caixa deve ser de 
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a) 0,1 

b) 0,2 

c) 0,3 

d) 0,4 

e) 0,5 

 

06 - (UNITAU SP/2016)    

Um bloco retangular, cuja massa é igual a 8 kg, é arrastado 

ao longo de uma superfície horizontal, devido à ação da 

força sobre ele aplicada, conforme a figura. 

 

 
 

O deslocamento do bloco é um movimento somente de 

translação. O módulo da força aplicada é de 40 N, e a 

direção da força forma um ângulo de 30º com a superfície 

horizontal. 

Dados: cos(30º) = 2/3  e g = 10 m/s
2
. 

 

Sabendo-se que o coeficiente de atrito dinâmico (cinético) 

entre o bloco e a superfície é c  = 0,4, é CORRETO 

afirmar: 

 

a) A intensidade da força de interação entre a 

superfície do bloco e a superfície horizontal (força normal) é 

maior do que 80 N. 

b) A intensidade da força de interação entre a 

superfície do bloco e a superfície horizontal é igual 80 N. 

c) A intensidade da força de interação entre a 

superfície do bloco e a superfície horizontal (força normal) é 

maior do que 80 N, pois depende do atrito. 

d) A intensidade da força de interação entre a 

superfície do bloco e a superfície horizontal (força normal) é 

menor do que 80 N, pois depende do atrito. 

e) A intensidade da força de interação entre a 

superfície do bloco e a superfície horizontal (força normal) é 

menor do que 80 N e independe do atrito. 

 

07 - (UNITAU SP/2016)    

Um bloco, com dimensões desprezíveis e cuja massa é de 

10 kg, desloca-se apoiado sobre uma superfície horizontal 

plana. A trajetória descrita pelo bloco é retilínea, e o 

movimento é devido à ação de uma força constante, cuja 

intensidade é de 200 N, e a direção forma um ângulo de 60º 

com a superfície horizontal sobre a qual o bloco desliza. O 

movimento do bloco é do tipo retilíneo uniformemente 

acelerado, sendo o módulo da aceleração igual a 4,5 m/s
2
. 

 

Considere o módulo da aceleração gravitacional terrestre 

igual a 10 m/s
2
, cos(60º) = 0,50 e sen(60º) = 0,87. 

 

 
 

A intensidade da força de atrito entre o bloco e a superfície é 

igual a 

 

a) 8,4 N 

b) 12,5 N 

c) 24,8 N 

d) 55,0 N 

e) 16,0 N 

 

08 - (ACAFE SC/2016)    

Um professor de Física utiliza uma rampa móvel para 

verificar o valor do coeficiente de atrito estático entre ela e 

um bloco. Foi alterando o ângulo da rampa em relação à 

horizontal, até que o bloco atingiu a eminência do 

movimento. Nesse exato instante, tirou uma foto da 

montagem e acrescentou com os valores de algumas 

grandezas, como mostra a figura. Chegando a sala, explicou 

a situação a seus alunos e pediu que determinassem o valor 

do coeficiente de atrito estático entre o bloco e a rampa. 

 

 
 

a) 0,65 e 45. 

b) 0,75 e 45. 

c) 0,65 e 60. 

d) 0,75 e 60. 

 

09 - (UNIFOR CE/2016)    

 
 

Um estudante de engenharia, passando por uma 

movimentada avenida de Fortaleza, testemunha um acidente 

em que um carro A em movimento se choca contra outro 

carro B parado no sinal. O estudante descobre que a 

distância entres os carros era d = 30m, quando o motorista 

do carro A acionou os freios bruscamente, travando as 

rodas, e que a massa do carro A é cerca de MA = 1000 kg. 

Considerando que a velocidade do carro A era 20 m/s na 

hora que ele acionou os freios e que o coeficiente de atrito 

cinético entre os pneus do carro A e o asfalto era 4,0c  , a 

velocidade do carro A calculada pelo estudante no momento 

da colisão é, considerando g = 10m/s
2
, aproximadamente, 

 

a) 2,4 m/s. 

b) 5,6 m/s. 

c) 10,7 m/s. 

d) 12,7 m/s. 

e) 15,9 m/s. 

 

10 - (UCS RS/2016)    



Na série Batman & Robin, produzida entre os anos 1966 e 

1968, além da música de abertura que marcou época, havia 

uma cena muito comum: Batman e Robin escalando uma 

parede com uma corda. Para conseguirem andar subindo na 

vertical, eles não usavam apenas os braços puxando a 

corda, mas caminhavam pela parede contando também com 

o atrito estático. Suponha que Batman, escalando uma 

parede nessas condições, em linha reta e com velocidade 

constante, tenha 90 kg, mas o módulo da tração na corda 

que ele está segurando seja de 750 N e esteja direcionada 

(para fins de simplificação) totalmente na vertical. 

 

Qual o módulo da força de atrito estática entre seus pés e a 

parede? Considere a aceleração da gravidade como 10 

m/s
2
. 

 

a) 15 N 

b) 90 N 

c) 150 N 

d) 550 N 

e) 900 N 

 

11 - (UNIFOR CE/2016)    

Em um belo dia de sol, Amaral, um professor de Física, ao 

sair de casa em direção à Universidade de Fortaleza, 

presenciou um acidente de trânsito. Nesse acidente, um 

carro atropela um pedestre, apesar da tentativa de frenagem 

do condutor. Algum tempo depois, Amaral foi convocado 

como testemunha para o julgamento do condutor. O 

advogado do réu alegou que o mesmo obedecia ao limite de 

velocidade de 60 km/h, mas que essa velocidade não 

permitia que ele reagisse a tempo de evitar o acidente. 

Amaral constatou que as marcas de derrapagem, produzidas 

durante o tempo em que os freios foram acionados, tinham 

aproximadamente 42 m de comprimento.  

Considerando que o coeficiente de atrito cinético entre o 

asfalto e os pneus de 0,6 e que as marcas deixaram um 

rastro de 42 m de comprimento, o que Amaral poderá 

afirmar após uma análise física da situação? (Adote g= 10 

m/s
2
) 

 

a) O réu estava trafegando a uma velocidade de 70,82 

km/h, o que é acima da velocidade máxima permitida. 

b) O réu estava trafegando a uma velocidade de 40,82 

km/h, o que está dentro do limite da velocidade máxima 

permitida. 

c) O réu estava trafegando a uma velocidade de 80,82 

km/h, o que é acima da velocidade máxima permitida. 

d) O réu estava trafegando a uma velocidade de 50,82 

km/h, o que está dentro do limite da velocidade máxima 

permitida. 

e) O réu estava trafegando a uma velocidade de 90,82 

km/h, o que é acima da velocidade máxima permitida. 

 

12 - (UFSC/2016)    

Um professor de Física realiza um experimento sobre 

dinâmica para mostrar aos seus alunos. Ele puxa um bloco 

de 400 kg a partir do repouso, aplicando sobre a corda uma 

força constante de 350 N, como mostra a figura abaixo. 

O sistema é constituído por fios inextensíveis e duas 

roldanas, todos de massa desprezível. Existe atrito entre a 

superfície horizontal e o bloco. Os coeficientes de atrito 

estático e de atrito cinético são 0,30 e 0,25, 

respectivamente. 

 

 
 

Com base no que foi exposto, é CORRETO afirmar que: 

 

01. a força de tração no fio ligado ao bloco é de 1400 

N. 

02. o bloco adquire uma aceleração de 2,0 m/s
2
. 

04. apenas três forças atuam sobre o bloco: o peso, a 

força de atrito e a tração. 

08. a força resultante sobre o bloco é de 400 N. 

16. a força mínima que o professor deve aplicar sobre a 

corda para movimentar o bloco é de 290 N. 

 

13 - (UNIFOR CE/2015)    

Um caixote de 7,0 kg de massa é empurrado por uma força, 

constante e horizontal, de 35,0 N sobre uma superfície plana 

horizontal, adquirindo uma aceleração constante de 2,0 

m/s
2
. Considerando g = 10,0 m/s

2
, o coeficiente de atrito 

cinético existente entre a superfície e o bloco é igual a: 

 

a) 0,3 

b) 0,4 

c) 0,5 

d) 0,6 

e) 0,7 

 

14 - (UCS RS/2015)    

O mito grego do Rei Midas fala de um governante que, após 

um ato benévolo, solicita ao deus Baco a capacidade de 

transformar tudo o que tocar em ouro. Se no início parecia 

um poder maravilhoso, com o passar do tempo o Rei 

percebeu se tratar de uma maldição, pois ele a ninguém 

podia tocar, ou nada podia comer, porque efetivamente tudo 

virava ouro. Tome-se uma adaptação dessa história grega: 

uma pessoa muito curiosa vai dormir pensando em como 

seria um mundo sem atrito e, no outro dia, acorda com a 

condição de possuir coeficiente de atrito zero, tanto o 

estático quanto o cinético, com tudo o que tocar, em 

qualquer parte do seu corpo, independente de estar usando 

roupas ou calçados. O que acontecerá com essa pessoa? 

 

a) A quantidade de calor gerada por ela ao tocar 

qualquer coisa será muito grande, pois a função do atrito é 

limitar a quantidade de calor trocada entre sistemas. 

b) Ela se transformará em um espelho com forma 

humana, pois é a ausência de atrito estático que dá aos 

materiais a propriedade de reflexão da luz visível. 

c) O ato de caminhar a partir do contato dos pés com 

o chão necessita da presença do atrito, portanto ela não 

poderá mais se deslocar puramente caminhando. 

d) O atrito barra a transferência de cargas elétricas 

entre os átomos, assim ela levaria uma descarga elétrica em 

qualquer tentativa de contato com alguma coisa. 

e) Ela aumentaria a pressão que a pessoa exerce 

sobre os objetos que toca, podendo levar à deformação ou 

até a destruição deles. 

 

15 - (Mackenzie SP/2015)    



 
 

Um corpo de massa 2,0 kg é lançado sobre um plano 

horizontal rugoso com uma velocidade inicial de 5,0 m/s e 

sua velocidade varia com o tempo, segundo o gráfico acima. 

Considerando a aceleração da gravidade g = 10,0 m/s
2
, o 

coeficiente de atrito cinético entre o corpo e o plano vale 

 

a) 5,010
–2

 

b) 5,010
–1

 

c) 1,010
–1

 

d) 2,010
–1

 

e) 2,010
–2

 

 

GABARITO:  

 

1) Gab: 04 

 

2) Gab: D 

 

3) Gab: C 

 

4) Gab: C 

 

5) Gab: C 

 

6) Gab: E 

 

7) Gab: D 

 

8) Gab: D 

 

9) Gab: D 

 

10) Gab: C 

 

11) Gab: C 

 

12) Gab: 09 

 

13) Gab: B 

 

14) Gab: C 

 

15) Gab: A 
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