Física nos Vestibulares

Prof. Ricardo Bonaldo Daroz

Estática
1. (Uerj 2016) Em um pêndulo, um fio de massa desprezível sustenta uma pequena esfera
magnetizada de massa igual a 0,01kg. O sistema encontra-se em estado de equilíbrio, com o
fio de sustentação em uma direção perpendicular ao solo.
Um ímã, ao ser aproximado do sistema, exerce uma força horizontal sobre a esfera, e o
pêndulo alcança um novo estado de equilíbrio, com o fio de sustentação formando um ângulo
de 45 com a direção inicial.
Admitindo a aceleração da gravidade igual a 10 m  s2 , a magnitude dessa força, em newtons,
é igual a:
a) 0,1
b) 0,2
c) 1,0
d) 2,0
2. (Espcex (Aman) 2016) Um cilindro maciço e homogêneo de peso igual a 1.000 N encontrase apoiado, em equilíbrio, sobre uma estrutura composta de duas peças rígidas e iguais, DB e
EA, de pesos desprezíveis, que formam entre si um ângulo de 90, e estão unidas por um eixo
articulado em C. As extremidades A e B estão apoiadas em um solo plano e horizontal. O
eixo divide as peças de tal modo que DC  EC e CA  CB, conforme a figura abaixo.
Um cabo inextensível e de massa desprezível encontra-se na posição horizontal em relação ao
solo, unindo as extremidades D e E das duas peças. Desprezando o atrito no eixo articulado e
o atrito das peças com o solo e do cilindro com as peças, a tensão no cabo DE é:
Dados:

2
2
g é a aceleração da gravidade

cos 45  sen 45 

a) 200 N
b) 400 N
c) 500 N
d) 600 N
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e) 800 N
3. (Pucrj 2015) Um bloco de gelo de massa 1,0 kg é sustentado em repouso contra uma
parede vertical, sem atrito, por uma força de módulo F, que faz um ângulo de 30 com a
vertical, como mostrado na figura.

Dados:

g  10m s2
sen30  0,50
cos30  0,87
Qual é o valor da força normal exercida pela parede sobre o bloco de gelo, em Newtons?
a) 5,0
b) 5,8
c) 8,7
d) 10
e) 17
4. (Espcex (Aman) 2015) O desenho abaixo representa um sistema composto por cordas e
polias ideais de mesmo diâmetro. O sistema sustenta um bloco com peso de intensidade P e
uma barra rígida AB de material homogêneo de comprimento L . A barra AB tem peso
desprezível e está fixada a uma parede por meio de uma articulação em A . Em um ponto X
da barra é aplicada uma força de intensidade F e na sua extremidade B está presa uma corda
do sistema polias-cordas. Desprezando as forças de atrito, o valor da distância AX para que a
força F mantenha a barra AB em equilíbrio na posição horizontal é
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a)
b)
c)
d)
e)

P L
8 F
P L
6 F
P L
4 F
P L
3 F
P L
2 F

5. (Fuvest 2015)

O guindaste da figura acima pesa 50.000 N sem carga e os pontos de apoio de suas rodas no
solo horizontal estão em x  0 e x  5 m. O centro de massa (CM) do guindaste sem carga
está localizado na posição (x  3 m, y  2 m). Na situação mostrada na figura, a maior carga
P que esse guindaste pode levantar pesa
a) 7.000 N
b) 50.000 N
c) 75.000 N
d) 100.000 N
e) 150.000 N
6. (Mackenzie 2015)

Uma cancela manual é constituída de uma barra homogênea AB de comprimento L  2,40 m
e massa M  10,0kg, está articulada no ponto O, onde o atrito é desprezível. A força F tem
direção vertical e sentido descendente, como mostra a figura acima.
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Considerando a aceleração da gravidade g  10,0 m / s2 , a intensidade da força mínima que se
deve aplicar em A para iniciar o movimento de subida da cancela é
a) 150 N
b) 175 N
c) 200 N
d) 125 N
e) 100 N
7. (Espcex (Aman) 2015) Um trabalhador da construção civil de massa 70 kg sobe uma
escada de material homogêneo de 5 m de comprimento e massa de 10 kg, para consertar o
telhado de uma residência. Uma das extremidades da escada está apoiada na parede vertical
sem atrito no ponto B, e a outra extremidade está apoiada sobre um piso horizontal no ponto
A , que dista 4 m da parede, conforme desenho abaixo.

Para que o trabalhador fique parado na extremidade da escada que está apoiada no ponto B
da parede, de modo que a escada não deslize e permaneça em equilíbrio estático na iminência
do movimento, o coeficiente de atrito estático entre o piso e a escada deverá ser de
Dado: intensidade da aceleração da gravidade g  10 m / s2
a) 0,30
b) 0,60
c) 0,80
d) 1,00
e) 1,25
8. (Enem 2015) Em um experimento, um professor levou para a sala de aula um saco de
arroz, um pedaço de madeira triangular e uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Ele
propôs que fizessem a medição da massa da barra utilizando esses objetos. Para isso, os
alunos fizeram marcações na barra, dividindo-a em oito partes iguais, e em seguida apoiaramna sobre a base triangular, com o saco de arroz pendurado em uma de suas extremidades, até
atingir a situação de equilíbrio.

Nessa situação, qual foi a massa da barra obtida pelos alunos?
a) 3,00 kg
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b) 3,75 kg
c) 5,00 kg
d) 6,00 kg
e) 15,00 kg
9. (Fgv 2015) Embora os avanços tecnológicos tenham contemplado a civilização com
instrumentos de medida de alta precisão, há situações em que rudimentares aparelhos de
medida se tornam indispensáveis. É o caso da balança portátil de 2 braços, muito útil no
campo agrícola.
Imagine uma saca repleta de certa fruta colhida em um pomar. Na figura que a esquematiza, o
braço AC, em cuja extremidade está pendurada a saca, mede 3,5cm, enquanto que o braço
CB, em cuja extremidade há um bloco de peso aferido 5,0kgf, mede 31,5 cm. A balança está
em equilíbrio na direção horizontal, suspensa pelo ponto C.

Desprezado o peso próprio dos braços da balança, o peso da saca, em kgf, é de
a)
b)
c)
d)
e)

34,5.
38,0.
41,5.
45,0.
48,5.

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:

Considere os dados abaixo para resolver a(s) questão(ões), quando for necessário.
Constantes físicas
Aceleração da gravidade próximo à superfície da Terra: g  10m s2
Aceleração da gravidade próximo à superfície da Lua: g  1,6m s2
Densidade da água: ρ  1,0 g cm3
Velocidade da luz no vácuo: c  3,0  108m s
Constante da lei de Coulomb: k 0  9,0  109 N  m2 C2

10. (Cefet MG 2015) A figura mostra um bloco D de massa 0,50kg preso a uma corda
inextensível que passa por uma roldana. A outra extremidade da corda está presa à barra CA
que pode girar em torno do eixo fixado à parede. Desprezando-se as forças de atrito e as
massas da corda, da barra e da roldana, torna-se possível movimentar o bloco B, de 2,0kg, ao
longo da barra horizontal.
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A posição X, em cm, do bloco B para manter o sistema em equilíbrio estático é
a) 20.
b) 15.
c) 10.
d) 5,0.
e) 2,5.
11. (Espcex (Aman) 2014) Um portão maciço e homogêneo de 1,60 m de largura e 1,80 m de
comprimento, pesando 800 N, está fixado em um muro por meio das dobradiças “A”, situada a
0,10 m abaixo do topo do portão, e “B”, situada a 0,10 m de sua parte inferior. A distância entre
as dobradiças é de 160 m, conforme o desenho abaixo.

Elas têm peso e dimensões desprezíveis, e cada dobradiça suporta uma força cujo módulo da
componente vertical é metade do peso do portão.
Considerando que o portão está em equilíbrio, e que o seu centro de gravidade está localizado
em seu centro geométrico, o módulo da componente horizontal da força em cada dobradiça “A”
e “B” vale, respectivamente:
a) 130 N e 135 N
b) 135 N e 135 N
c) 400 N e 400 N
d) 450 N e 450 N
e) 600 N e 650 N
12. (Uerj 2014) A figura abaixo ilustra uma ferramenta utilizada para apertar ou desapertar
determinadas peças metálicas.
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Para apertar uma peça, aplicando-se a menor intensidade de força possível, essa ferramenta
deve ser segurada de acordo com o esquema indicado em:

a)

b)

c)

d)
13. (Espcex (Aman) 2013) Uma barra homogênea de peso igual a 50 N está em repouso na
horizontal. Ela está apoiada em seus extremos nos pontos A e B, que estão distanciados de
2 m. Uma esfera Q de peso 80 N é colocada sobre a barra, a uma distância de 40 cm do
ponto A, conforme representado no desenho abaixo:

A intensidade da força de reação do apoio sobre a barra no ponto B é de
a) 32 N
b) 41 N
c) 75 N
d) 82 N
e) 130 N
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14. (Pucrj 2013) Um pêndulo é formado por uma bola de 4,0 kg e um fio ideal de 0,2 m de
comprimento. No ponto mais alto de sua trajetória, o cabo que sustenta o pêndulo forma um
ângulo de 30° com a vertical.
Indique o módulo do torque realizado pelo peso da bola em Nm neste ponto.
Considere g = 10,0 m/s2
a) 0,4
b) 4,0
c) 6,8
d) 10,0
e) 100
15. (Uerj 2013) Um homem de massa igual a 80 kg está em repouso e em equilíbrio sobre
uma prancha rígida de 2,0 m de comprimento, cuja massa é muito menor que a do homem.
A prancha está posicionada horizontalmente sobre dois apoios, A e B, em suas extremidades,
e o homem está a 0,2 m da extremidade apoiada em A.
A intensidade da força, em newtons, que a prancha exerce sobre o apoio A equivale a:
a) 200
b) 360
c) 400
d) 720
16. (Pucrj 2013) Deseja-se construir um móbile simples, com fios de sustentação, hastes e
pesinhos de chumbo. Os fios e as hastes têm peso desprezível. A configuração está
demonstrada na figura abaixo.

O pesinho de chumbo quadrado tem massa 30 g, e os pesinhos triangulares têm massa 10 g.
Para que a haste maior possa ficar horizontal, qual deve ser a distância horizontal x, em
centímetros?
a) 45
b) 15
c) 20
d) 10
e) 30
17. (Enem PPL 2013) Retirar a roda de um carro é uma tarefa facilitada por algumas
características da ferramenta utilizada, habitualmente denominada chave de roda. As figuras
representam alguns modelos de chaves de roda:
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Em condições usuais, qual desses modelos permite a retirada da roda com mais facilidade?
a) 1, em função de o momento da força ser menor.
b) 1, em função da ação de um binário de forças.
c) 2, em função de o braço da força aplicada ser maior.
d) 3, em função de o braço da força aplicada poder variar.
e) 3, em função de o momento da força produzida ser maior.
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Gabarito:
Resposta da questão 1:
[A]
A figura mostra as forças que agem na esfera: peso, tração e força magnética.

Como a esfera está em equilíbrio, pela regra da poligonal, as três forças devem fechar um
triângulo.

tg 45

F
 F  P tg 45  m g (1)  0,01(10) 
P

F  0,1 N.

Resposta da questão 2:
[C]
Decompondo as forças que estão atuando na bola, temos que:

Onde,
NDy  ND  sen  45   Comp. Vertical de ND

NEy  NE  sen  45   Comp. Vertical de NE
Sabendo que, devido ao ângulo formado entre os apoios DB e EA, o esforço devido ao peso
do cilindro é dividido igualmente entre esses. Desta forma,
ND  NE  N
Assim, para o equilíbrio de forças no eixo y, temos que:
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P  NDy  NEy
1000  N  cos  45    N  cos  45  
N

1000 2

2
2

N  500 2 N
É fácil notar também que para o equilíbrio horizontal de forças, a Tração no fio deverá ser igual
a componente horizontal de uma das componentes normal. Assim,
NEx  T

T  N  cos  45 
T  500 2 

2
2

T  500 N
Resposta da questão 3:
[B]
Decompondo as forças nas direções horizontal e vertical, temos o diagrama de corpo livre
representado na figura abaixo:

Nota-se que a força normal é devida à força Fx sendo iguais em módulo.
N  Fx  N  F  sen 30 (1)
Com o peso do corpo, podemos descobrir o valor da força Fy

Fy  P  F  cos 30  m  g
F

mg
(2)
cos 30

Substituindo (2) em (1):
mg
N
 sen 30  N  m  g  tan30
cos 30

N  1 kg  10 m / s2 

3
10 3
N 
 5,8 N
3
3

Resposta da questão 4:
[A]
Em cada polia móvel, se o peso é desprezível, a força é dividida por dois. Assim, a força
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transmitida à extremidade da barra é 1/8 do peso do bloco, como indicado na figura.

Como a barra está em equilíbrio, o somatório dos momentos em relação à articulação A é nulo.
Então:
F  Ax 

P
L 
8

Ax 

P L
.
8 F

Resposta da questão 5:
[C]
Dados:
PG  50.000 N; dG  3 m; dP  2 m.
Na condição de carga máxima, há iminência de tombamento, sendo nula a normal em cada
uma das rodas traseiras.
O momento resultante em relação às rodas dianteiras é nulo.
M PG  M P  50.000  3  P  2 

P  75.000 N.

Resposta da questão 6:
[C]
Na iminência de iniciar movimento de rotação, o somatório dos momentos das forças
mostradas é nulo.

Então, em relação ao ponto O, o momento do peso da barra, agindo no seu centro é, em
módulo, igual ao momento da força F. Assim:

F  0,4   P 0,8   F  2 P  2 100  

F  200 N.
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Resposta da questão 7:
[E]
A figura mostra as forças atuantes na escada AB, sendo M o seu ponto médio. Nela, também
são mostradas as dimensões relevantes.

Aplicando as condições de equilíbrio a um corpo extenso, considerando a iminência de
escorregamento para a escada:
1ª) A resultante das forças é nula:

NS  PE  PT  10  70 10  NS  800 N


NP  Fat  μ NS
2ª) O Momento resultante é nulo:

Mhorário  Mantihorário
μ

NS d  PE L
NS h

 NS d  Fat h  PE

L
L
 NS d  μ NS h  PE

2
2

2  800  4  100  2  3.000 
800  3
2.400

μ  1,25.

Resposta da questão 8:
[E]
Na barra agem as três forças mostradas na figura: peso do saco arroz (Pa ), o peso da barra

(Pb ), agindo no centro de gravidade pois a barra é homogênea e a normal (N), no ponto de
apoio.
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Adotando o polo no ponto de apoio, chamando de u o comprimento de cada divisão e fazendo
o somatório dos momentos, temos:
MP  MP
b

a

 m b g  u   m a g 3 u   m b  3 5  

m b  15 kg.

Resposta da questão 9:
[D]
Para o equilíbrio, o momento da saca de frutas (MA ) tem que ser igual ao momento do bloco
(MB ). Assim,

MA  MB
dA  PA  dB  PB
3,5  PA  31,5  5
31,5  5
3,5
PA  45 kgf

PA 

Resposta da questão 10:
[B]
Para que manter o sistema em equilíbrio,
MD  MB

F  dD  F  dB
0,2  10  0,5  2  10  dB
dB  0,05m
ou
dB  5cm
Logo,
x  20  5
x  15cm
Resposta da questão 11:
[C]
Se o portão está em equilíbrio, o somatório dos momentos em relação a qualquer ponto é nulo.
A figura mostra as componentes horizontais das forças atuantes nas dobradiças.
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Em relação ao ponto B, temos:
MB
 MB
P  FA 1,6  800  0,8   FA 
F
A

6.400
 400 N.
1,6

 FA  FB  400 N.

Resposta da questão 12:
[D]
Quanto maior o braço da alavanca (distância da linha de ação da força ao apoio), menor a
intensidade da força para se obter o mesmo torque.
Resposta da questão 13:
[B]
Desenhando todas as forças que atuam na barra, bem como a localização do ponto O, e
adotando como positivo o sentido horário de rotação, teremos:

Sendo:
Pb : peso da barra;

PQ : peso da esfera;

NA : Força normal trocada com o apoio A;
NB : Força normal trocada com o apoio B.
Considerando que a soma dos momentos de todas as forças, em relação ao ponto O, é igual à
zero (condição de equilíbrio), teremos:
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 (m)o  0
(mNB )o  (mPb )o  (mPQ )o  (mNA )o  0
NB .2  Pb .1  PQ .0,4  NA .0  0
NB .2  50.1  80.0,4  0  0
NB .2  50  32  0
NB .2  82  0
NB  41N
Resposta da questão 14:
[B]
Observe a figura abaixo.

O momento do peso em relação ao ponto fixo é M  PxLsen30  40x0,2x0,5  4,0N.m.
Resposta da questão 15:
[D]

| NA | .2,0 | P | .1,8
| NA | .2,0  80.10.1,8

| NA | .2,0  80.18
| NA | 80.9
 | NA | 720N
Resposta da questão 16:
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[C]
A figura abaixo mostra as forças que agem na haste.

Para que a haste foque em equilíbrio, é preciso que o somatório das forças em relação a “O”
seja nulo. Portanto:
30, X  20.30  X  20 cm

Resposta da questão 17:
[B]
Para forças de mesma intensidade (F), aplicadas perpendicularmente nas extremidades das
alavancas, para os três modelos, 1, 2 e 3, temos os respectivos momentos:

M1  F  40

M2  F  30
M  F  25
 3

 M1  M2  M3 .
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