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1. Um objeto é puxado por uma força de 150 N e que faz um ângulo de 25o com a horizontal. Se a 

massa do objeto é de 80 Kg e o coeficiente de atrito cinético é k = 0,15, calcule a aceleração 
exercida.  
 
2. Uma massa m2 foi escolhida de tal forma que o bloco de massa m1 está prestes a escorregar 

(Figura 1). a) Se m1 = 7,0 Kg e m2 = 5,0 Kg, qual o coeficiente de atrito estático (s) entre a 
superfície da prateleira e o bloco?  
b) com um pequeno empurrão, os dois blocos movimentam-se com uma aceleração. Calcule essa 

aceleração se o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a superfície for k = 0,54. 
 
3. Um objeto de 1,6 Kg é empurrado contra uma parede por uma força aplicada segundo um 
ângulo   de 60o (Figura 2). O coeficiente de atrito estático entre o objeto e a parede é uS = 0,50. 
Determine o valor mínimo da força aplicada para que o objeto deslize para cima com aceleração de 
0,8 m/s2. 
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4. Um objeto de massa m1 = 250 gramas está apoiado sobre um plano inclinado de 30o em relação a 
horizontal. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o plano é de 0,100. O bloco está preso a 
outro de outro de massa m2 = 200 gramas, pendurado por um fio que passa por uma polia que tem 
massa e atrito desprezíveis. Determine a aceleração exercida a medida que o segundo bloco começa 
a cair. 
 
5. No modelo de Bohr do átomo de hidrogênio, o elétron gira em uma órbita circular ao redor do 
núcleo. Se o raio da órbita é 5,3x10-11 metros e o elétron executa 6,6x1015 rps, determine: 
a) a velocidade tangencial; 
b) a aceleração e a força centrípeta necessária para que o elétron conserve sua órbita circular. 
Considere: massa do elétron igual a 9,1x10-31 Kg. 
 
6. Imagina que um protótipo está sobre uma superfície horizontal e que faz uma curva circular de 
raio 20 m. A resultante das forças exercidas pela força normal e força de atrito faz um ângulo de 15o 
com a vertical. Determine: b) o valor do coeficiente de atrito; b) a velocidade do protótipo.  
 
7. No projeto de uma pista, ou de uma rodovia, o ângulo de inclinação de uma curva deve ter um 
valor em que a componente horizontal da força normal determine a força centrípeta sobre o carro 
viajante, a uma velocidade de 35 m/s. Para um carro a essa velocidade, não é necessária uma força 
de atrito para proporcionar a força centrípeta, e o carro não tenderá a sair da pista quando o 
coeficiente de atrito for reduzido em conseqüência de pneus “carecas” ou de pista molhada. 

Determine o ângulo de inclinação  para uma curva de raio de 280 metros. 
 
8. Algumas máquinas, como exemplos os computadores, possuem em seus interiores dispositivos 
semelhante a um rotor (aparelho encontrado em parque de diversão). Um rotor é um espaço 
cilíndrico oco que pode rodar em torno de seu eixo vertical central, aumentando sua velocidade 
rotacional a partir do repouso até atingir uma velocidade pré-estabelecida. Uma pessoa no rotor não 
cai e permanece “pregado” à parede. Na prática, o coeficiente de atrito entre o material têxtil da 
roupa e a parede típica de um rotor (lona) é cerca de 0,40 e, para um rotor típico, o raio é de 2,0 m. 
Determine qual a velocidade máxima necessária para impedir a queda? 
 


