
 
 

 

01.Um corpo de massa igual a 1,0 kg descreve, sobre 
uma mesa bem polida, uma circunferência horizontal 

de raio igual a 1,0 m quando preso por um fio a um 

ponto fixo na mesa. O corpo efetua 60 voltas 
completas por minuto. A força de tração exercida no 

fio, expressa em newtons, é mais aproximadamente 

igual a: 

a) 1        b) 6          c) 12            d) 40         e) 80 

02.(UFF-RJ) Uma pequena moeda está na iminência 

de se deslocar sobre uma plataforma horizontal 

circular, devido ao movimento dessa plataforma, que 
gira com velocidade angular de 2,0 rad/s. 

 
O coeficiente de atrito estático entre a moeda e a 

plataforma é 0,80. É dado g = 10 m/s2. 
Logo, a distância da moeda ao centro da plataforma 

é: 

a) 2,0 m   b) 6,4 m   c) 4,0 m    d) 3,2 m   e) 8,0 m  

T. 261 
T. 260  

03.(UEPB) Num parque de diversão, uma das 

atrações que geram sempre muita expectativa é a da 
montanha-russa, principalmente no momento do loop, 

em que se percebe que o passageiro não cai quando 

um dos carrinhos atinge o ponto mais alto, conforme 
se observa na figura abaixo. 

Considerando-se a aceleração da gravidade de 10 

m/s2 e o raio R de 10 metros, pode-se afirmar que isto 
ocorre porque: 

 
a) o módulo do peso do conjunto (carrinho-

passageiro) é maior que o módulo da força centrípeta. 

b) a força centrípeta sobre o conjunto (carrinho- -
passageiro) é nula. 

c) a velocidade mínima do carrinho é de 8 m/s, e 

independe do peso do passageiro. 
d) o módulo do peso do conjunto (carrinho-

passageiro) é menor ou igual ao módulo da força 

centrípeta. 
e) o conjunto (carrinho-passageiro) está em equilíbrio 

dinâmico. 

 
04.(Fatec-SP) Uma esfera de massa 2,0 kg oscila 

num plano vertical, suspensa por um fio leve e 

inextensível de 1,0 m de comprimento. Ao passar pela 

parte mais baixa da trajetória, sua velocidade é de 2,0 
m/s. Sendo g = 10 m/s2, a tração no fio quando a 

esfera passa pela posição inferior é, em newtons: 

a) 2        b) 8            c) 12            d) 20        e) 28  
 

05.(Unisa-SP) Um motociclista descreve uma 

circunferência vertical num globo da morte de raio 4 
m. Que força é exercida sobre o globo no ponto mais 

alto da trajetória se a velocidade da moto é de 12 m/s? 

A massa total (motociclista 1 moto) é de 150 kg (g = 
10 m/s2). 

a) 1.500 N  

b) 2.400 N  

c) 3.900 N 
d) 5.400 N 

e) 6.900 N 

T. 263  
06.Uma pedra amarrada num fio de 0,40 m é posta a 

girar num plano vertical. Use g = 10 m/s2. A mínima 

velocidade que a pedra deve ter no ponto mais alto 
para que permaneça em trajetória circular é de: 

a) 1,0 m/s  

b) 2,0 m/s  
c) 3,0 m/s 

d) 4,0 m/s 

e) zero 
T. 264  

07.(UFJF-MG) Um motoqueiro contou, para o amigo, 

que subiu em alta velocidade um viaduto e, quando 

chegou ao ponto mais alto deste, sentiu-se muito leve 
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e por pouco a moto não perdeu o contato com o chão 
(veja figura abaixo). 

 
 

Podemos afirmar que: 
a) isso aconteceu em função de sua alta velocidade, 

que fez com que seu peso diminuísse um pouco 

naquele momento. 

b) o fato pode ser mais bem explicado levando-se em 
consideração que a força normal, exercida pela pista 

sobre os pneus da moto, teve intensidade maior que 

o peso naquele momento. 
c) isso aconteceu porque seu peso, mas não sua 

massa, aumentou um pouco naquele momento. 

d) este é o famoso “efeito inercial”, que diz que peso 
e força normal são forças de ação e reação. 

e) o motoqueiro se sentiu muito leve porque a 

intensidade da força normal exercida sobre ele chegou 
a um valor muito pequeno naquele momento. 

 

08.(Ufla-MG) Um dos fatores que influem no 
desempenho de um carro de fórmula 1 é o “efeito 

asa”. 

Esse efeito, que pode ser mais ou menos acentuado, 

surge da interação do ar com a geometria do carro. 
Quando se altera o ângulo de inclinação dos 

aerofólios, surge uma força vertical para baixo, de 

forma que o carro fica mais preso ao solo. 
Considerando um carro com “efeito asa” igual ao seu 
peso, coeficiente de atrito estático 𝜇e = 1,25 entre 

pneus e asfalto, g = 10 m/s2, esse carro pode fazer 

uma curva plana horizontal de raio de curvatura 100 

m, sem deslizar, com velocidade máxima de: 
a) 50 m/s  

b) 180 m/s  

c) 120 m/s  
d) 100 m/s 

e) 80 m/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESAFIO 3 MÓDULO 2 
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