
 

 

 

Física 1 

Maiores informações 
 

www.metaaulas.com.br 

 
Carol 

 

 

 
   
 

 
 
 
 

MOVIMENTO CIRCULAR 
 

(FORMULAS NÃO DADAS NA PROVA) 

 

 Movimento Linear Movimento Angular 

Espaço S= θ.R θ =s/R 

Velocidade V = w.R w = V/R 

Aceleração a = α.R α = a/R   acp = v2/R 

Movimento Uniforme S = So + V.t θ = θo + w.t 

Movimento 
Uniformemente Variado 

S = So + Vo.t + a.t2/2 θ = θo + wo.t + α.t2/2 

V = Vo + a.t 
w = wo + α.t 

w = 2л/T   e   T = 1/f 
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EXERCÍCIOS 
 
1) Um pequeno carro de massa 5,0 kg descreve uma trajetória circular com raio r igual a 
1,0 m com a função horária de posição angular dada por: θ(t) = 1,0 t + 1,5t2. 
 

 
 

a) Determine a equação horária da velocidade angular e da aceleração angular. 
b) Qual a velocidade angular e a aceleração angular no instante 1,0 s? 
c) Qual o tipo de movimento descrito pelo pequeno carro? 
d) Quais as acelerações radial, tangencial e total, no instante 1,0 s? 
e) Qual o modulo da força exercida no pequeno carro no plano da trajetória, no 

instante 1,0 s? 
 
2) O ângulo descrito por uma unidade de disco girando é dado por  θ(t) = a + bt – ct3, 
onde a, b e c são constantes positivas tais que se t for dado em segundos, θ deve ser 
medido em radianos. Quando t = 0, θ= л/4 rad e a velocidade angular é 2,00 rad/s, e 
quando t = 1,50 s, a aceleração angular é 1,25 rad/s2. 
a) Calcule a, b e c, incluindo suas unidades. 
b) Qual é a aceleração angular quando θ = л/4 rad? 
c) Quais são θ e a velocidade angular quando a aceleração angular é 3,50 rad/s2? 
d) Encontre a velocidade angular média e a aceleração angular média entre t =0 e 1,00s. 
 
3) Um carro de corrida de 400 kg está viajando com uma velocidade constante de 10,0 
m/s ao longo de uma estrada com um formato de circunferência de raio 50,0 m, conforme 
a figura abaixo. Use g = 10,0 m/s2 e µe = 0,80. 

 
a) Faça o DCL do carro considerando que ele está realizando a curva. 
b) Qual o valor da resultante centrípeta necessária para que o carro faça a curva? 
c) O coeficiente de atrito estático entre as rodas e a estrada é 0,80. Verifique se o 

carro será capaz de realizar a curva. 
d) Qual é a velocidade máxima que o carro pode ter para ainda fazer a curva sem sair 

da estrada? 
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4) Um circuito de Fórmula 1 tem uma curva de raio 320 m. Um carro de 1500 kg, que 
participa da competição, se aproxima da curva. 
Qual deve ser o ângulo de inclinação da curva, para que veículos com deslocamento de 
100 km/h pudessem contorná-la com segurança, seja qual for o estado dos pneus? 
 

 
 
5) A maior roda-gigante do mundo, em Singapura, possui diâmetro de 160 m. Ela faz uma 
revolução a cada 1 minuto e meio. 
a) Calcule a velocidade de um passageiro da roda-gigante. 
b) Um passageiro pesa 980 N em uma balança no solo. Qual é o seu peso aparente no 
ponto mais alto e no ponto mais baixo da roda-gigante? 
 
6) Você está projetando um rotor de um parque de diversões que é formado por um 
cilindro giratório como mostrado na figura abaixo. Testes mostraram que durante sua 
utilização os passageiros sentiram-se indispostos durante a brincadeira e para isso será 
necessário projetar um equipamento capaz de reduzir sua velocidade angular de rotação 
rapidamente para a saída do passageiro quando necessário. O rotor tem raio igual a 1,0 
m e admita que um passageiro tenha massa de 100 kg. Para a redução da velocidade 
angular de 6,0 rad/s para 2,0 rad/s em 5 revoluções, determine: 

 
 

a) A aceleração angular do rotor. Considere que 5 revoluções corresponde a 
aproximadamente 32 rad. 

b) As funções horárias da posição angular e da velocidade angular. 
c) As acelerações tangencial, radial e total no passageiro no instante em que o rotor 

está desacelerando e com velocidade angular de 2,0 rad/s. 
d) O módulo da força resultante no passageiro no instante em que a velocidade 

angular é de 2,0 rad/s. 
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7) O sistema mecânico representado na figura abaixo, transfere a fita da bobina A para a 
bobina B passando pelas polias de transmissão C e D. Em um certo instante, o ponto P1 
na fita está em contato com a polia C e o ponto P2 com a polia D, que têm raios 100 mm e 
50 mm, respectivamente. Se num dado instante a aceleração radial P1 é 40 m/s2 e a 
aceleração tangencial P2 é 30 m/s2, determine: 

 
a) A velocidade escalar v da fita. 
b) A aceleração total de um ponto localizado em P1. Faça uma figura que represente os 
vetores aceleração radial, tangencial e total para o ponto P1. 
c) As funções horárias da posição angular e da velocidade angular do ponto P1 em um 
instante qualquer. Considere que a posição angular inicial e a velocidade angular inicial 
são nulas. 
d) A força total exercida sobre um objeto metálico com massa de 100 g, colocado como 
marcador na borda do ponto P1 e que passe a girar em acoplado à polia C. 
 
8) A vista superior da trajetória de um pequeno carro de massa 3,0 kg que percorre uma 
pista automobilística como mostrado na figura abaixo. Após percorrer um trecho de 2,0 m 
com velocidade constante de 2,0 m/s realiza uma curva de raio 1,0m até o ponto D com 
aceleração angular igual a -0,50 rad/s2. 
 

 
 

a) Calcule as velocidades angulares no ponto B no início da curva e, também, no 
ponto D. 

b) Obtenha as funções horárias da velocidade angular e da posição angular. 
Considere que o ponto B é a posição inicial do movimento, para o trecho circular. 

c) Quais são as acelerações radial, tangencial e total, no ponto D? 
d) Qual a força resultante que age no carro quando passa pelo ponto D? 

 

 



 

 

 

Física 1 

Maiores informações 
 

www.metaaulas.com.br 

 
Carol 

 

 

9) Num belo domingo de manhã, um aluno de Engenharia foi acompanhar seu pai na feira 

que acontecia em frente à rua vizinha. Entre um pastel e um caldo de cana,m notou que o 

peixeiro, para pesar um peixe, colocava uma caixa de isopor de 3,5 kg e uma caixa de 

madeira de 5,0 kg nos extremos de uma barra rígida uniforme, de massa desprezível, 

suspensa, em seu centro, por uma corda (como mostrado na figura). O sistema ficava em 

equilíbrio quando o peixe era colocado a uma distância de ¼ do comprimento da barra 

próximo da caixa de isopor. Use g aproximadamente 10 m/s2. 

 

 
 

  

10) Uma caixa de massa igual a m = 10,0 kg está sobre um plano inclinado com um 

ângulo de inclinação igual a 37,0o. Ela está submetida a uma força F = 20,0 N que forma 

um ângulo θ = 37,0o com o eixo . O coeficiente de atrito cinético vale µx = 0,250. 

 

 
 

a) Faça o DCL do bloco. 

b) Calcule o valor da força normal que o plano exerce na caixa. 

c) Calcule o valor da força de atrito que o plano exerce na caixa. 

d) Qual o sentido da aceleração que a caixa está submetida? Justifique sua resposta. 

Calcule o valor da aceleração da caixa. 
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11) Os blocos A e B indicados na figura 3 têm respectivamente massas iguais a m e 2m. 

O coeficiente de atrito cinético entre os blocos e o plano inclinado é μ. Uma força F 

paralela ao plano age no corpo A e mantém o conjunto em movimento para cima. 

 

 
 

a) Faça o DCL para os corpos envolvidos no sistema. 

b) Para um sistema de eixos Oxy com Ox paralelo ao plano, indique as equações do 

sistema para cada corpo. 

c) Determine a aceleração do sistema. 

d) Determine a força que o corpo A exerce no corpo B. 

 
12) A figura abaixo mostra duas polias P1 e P2 montadas para movimentar uma carga de 
massa m1, associada à polia móvel P1. A carga m1 movimenta-se com aceleração a1 para 
baixo. Admita que a corda que passa pelas polias tem massa e atrito desprezíveis. 
 

 
 

a) Faça o DCL para as polias e para as cargas. 
b) Determine as acelerações a1 e a2 das massas m1 e m2, respectivamente. 
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EXERCÍCIOS PROPOSTOS 
 
13) Um ventilador de diâmetro 1,0 m é ligado a partir do repouso e possui aceleração 
angular constante. Se levou 1,5 s para uma determinada pá do ventilador fazer três 
revoluções completas: 
a) Quanto tempo ela levou para fazer a primeira revolução? Resp.: 0,86 s 
b) Qual é a sua aceleração angular? Resp.: 17rad/s2 
c) Determine o módulo, a direção e o sentido da aceleração do ponto da pá mais distante 
do centro do ventilador no instante t = 1,0 s. Resp.: 1,4x102 m/s2; 86º  
 
14) O bloco A de massa mA = 3,0 kg é empurrado pela força F contra o bloco B de massa 
mB = 2,0 kg. A força F forma um ângulo de 60º com a horizontal, como mostrado na 
figura. A força de atrito entre o bloco A e a superfície horizontal onde os blocos estão 
apoiados é desprezível e o coeficiente de atrito cinético entre o bloco B e a superfície 
horizontal é de μ = 0,50. Dados: g = 9,8 m/s2, cos 30º = sen 60º = 0,87 e cos 60º = sen 
30º = 0,50, determine: 
 
a) A intensidade da força F para que a aceleração dos blocos seja 2,0 m/s2.Resp.: F=40N 
b) A força que o bloco A exerce sobre o bloco B. Resp.: FAB = 14 N 
c) A força entre o bloco A e a superfície horizontal. Resp.: NA = 64 N 
 

 
 
 

15) No mecanismo de frenagem mostrado na figura, a carga A tem massa m e sobre ela é 
aplicada uma força F. O freio consiste de um bloco de massa M mantido contra duas 
guias, nas quais age uma força de atrito Fat, em cada lado do corpo. As polias têm 
massas e atritos desprezíveis. Considere que o sistema se movimenta com o corpo A 
descendo e o sistema tendo aceleração. 
a) Faça o DCL da polia 1, da carga e do bloco do sistema de freios. 
b) Determine as acelerações do bloco, do sistema de freios e da carga A em função de m, 
M, F e Fat. 

Resp.: 
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