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F́ısica I
Lista de Problemas 2.2

Departamento de F́ısica de Ji-Paraná
Universidade Federal de Rondônia

Prof. Marco Polo
 

Questão 01:

Uma pessoa empurra horizontalmente um caixote de 55 kg com uma força de 220
N para deslocá-lo em um piso plano. O coeficiente de atrito cinético é de 0,35. (a)
Qual é o módulo da força de atrito? (b) Qual é o módulo da aceleração do caixote?

Questão 02:

Um bloco de 3,5 kg é empurrado ao longo de um piso horizontal por uma força ~F
de módulo 15 N que faz um ângulo de θ = 40o com a horizontal. O coeficiente de
atrito cinético entre o bloco e o piso é 0,25. Calcule (a) o módulo da força de atrito
que o piso exerce sobre o bloco e (b) o módulo da aceleração do bloco.

 

Questão 03:

Uma força horizontal F de 12 N empurra um bloco de 5,0 N de peso contra uma
parece vertical. O coeficiente de atrito estático é 0,40. Suponha que o bloco não
esteja se movendo inicialmente. (a) O bloco vai se mover? (b) qual é a força que a
parede exerce sobre o bloco em termos dos vetores unitários?
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Questão 04:

Quando três blocos da figura são liberados a partir do repouso, aceleram com um
módulo de 0,500 m/s2. O bloco 1 tem massa M , o bloco 2 tem massa 2M e o bloco
3 tem massa 2M . Qual é o coeficiente de atrito cinético entre o bloco 2 e a mesa?

 

Questão 05:

O bloco A da figura pesa 102 N, e o bloco B pesa 32 N. Os coeficientes de atrito
entre A e a rampa são µs = 0, 56 e µc = 0, 25. O ângulo θ é igual a 40o. Suponha
que o eixo x é paralelo à rampa, com sentido positivo para cima. Em termos dos
vetores unitários, qual é a aceleração de A se A está inicialmente (a) em repouso,
(b) subindo a rampa e (c) descendo a rampa?
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Questão 06:

Os dois blocos (m = 16 kg e M = 88 kg) da figura não estão ligados. O coeficiente
de atrito estático é µs = 0, 38, mas não há atrito na superf́ıcie abaixo do bloco maior.
Qual é a o menor valor do módulo da força horizontal F para o qual o bloco menor
não escorregue para baixo ao longo do bloco maior?

 

Questão 07:

Qual é o menor raio de uma curva sem compensação (plana) que permite que um
ciclista a 29 km/h faça a curva sem derrapar se o coeficiente de atrito estático entre
os pneus e a pista é de 0,32?

Questão 08:

Um gato está cochilando em um carrossel parado, a uma distância de 5,4 m do
centro. O brinquedo é ligado e logo atinge a velocidade normal de funcionamento,
na qual completa uma volta a cada 6,0 s. Qual deve ser, no mı́nimo, o coeficiente
de atrito estático entre o gato e o carrossel para que o gato permaneça no mesmo
lugar, sem escorregar?

Questão 09:

Um disco de metal de massa m = 1, 50 kg descreve uma circunferência de raio
r = 20, 0 cm sobre uma mesa sem atrito, enquanto permanece ligado a um cilindro
de massa M = 2, 50 kg pendurado por um fio que passa por um furo no centro da
mesa. Que velocidade do disco mantém o cilindro em repouso?
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Questão 10:

Um bloco de massa 2,5 kg está inicialmente em repouso em uma superf́ıcie horizontal.
Uma força horizontal ~F de módulo 6,0 N e uma força vertical ~P são aplicadas ao
bloco. Os coeficientes de atrito entre o bloco e a superf́ıcie são µs = 0, 40 e µc = 0, 25.
Determine o módulo da força de atrito que age sobre o bloco se o módulo de ~P é
(a) 8,0 N, (b) 10 N e (c) 12 N.

 

Questão 11:

Uma caixa de areia, inicialmente estacionária, vai ser puxada em um piso por meio
de um cabo no qual a tensão não deve exceder 1100 N. O coeficiente de atrito estático
entre a caixa e o piso é 0,35 N. (a) Qual deve ser o ângulo entre o cabo e a horizontal
para que se consiga puxar a maior quantidade posśıvel de areia e (b) qual é o peso
da areia e da caixa nessa situação?

Questão 12:

Dois blocos, com 3,6 N e 7,2 N de peso, estão ligados por uma corda sem massa e
deslizam para baixo em um plano inclinado de 30o. O coeficiente de atrito cinético
entre o bloco mais leve e o plano é de 0,10, e o coeficiente de atrito entre o bloco
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mais pesado e o plano é de 0,20. Supondo que o bloco mais leve desce na frente,
determine (a) o módulo da aceleração dos blocos e (b) a tensão da corda.

Questão 13:

Na figura, os blocos A e B pesam 44 N e 22 N, respectivamente. (a) Determine o
menor peso do bloco C que evita que o bloco A deslize, se µs entre A e a mesa é 0,20.
(b) O bloco C é removido bruscamente de cima do bloco A. Qual é a aceleração do
bloco A se µc entre A e a mesa é 0,15?

 

Respostas

Questão 1

(a) 1, 9 × 102 N, (b) 0,56 m/s2

Questão 2

(a) 11 N, (b) 0,14 m/s2

Questão 3

(a) Não, (b) −12̂i+ 5ĵ N

Questão 4

0,37

Questão 5

(a) 0, (b) −3, 9̂i m/s2, (c) −1, 0̂i m/s2
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Questão 6

4, 9 × 102 N

Questão 7

21 m

Questão 8

0,60

Questão 9

1,81 m/s

Questão 10

(a) 6,0 N, (b) 3,6 N, (c) 3,1 N

Questão 11

(a) 19o, (b) 3,3 kN

Questão 12

(a) 3,5 m/s2, (b) 0,21 N

Questão 13

(a) 66 N, (b) 2,3 m/s2
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