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Forças e Leis de Newton

1 Em uma dimensão

Exercício 1.1 (HRK PR3.1)

Uma pessoa, P, empurra um trenó carregado, T, cuja massa, m, é de 240 kg, sobre
a superfície de um lago congelado, por uma distância, d, de 2.3 m. O trenó desliza
sobre o gelo com um atrito que pode ser desconsiderado. Ao empurrar o trenó, a
pessoa exerce uma força horizontal constante FTP de 130 N (ver figura abaixo). Se o
trenó parte de repouso, qual é sua velocidade final?

Exercício 1.2 (HRK PR3.2)

A pessoa do Exercício 1.1 deseja inverter o sentido da velocidade do trenó em 4, 5 s.
Para que isso ocorra, qual é a força constante que ela deve aplicar?

Exercício 1.3 (HRK PR3.3)

Um caixote cuja massa, m, é igual a 360 kg, está sobre a carroceria de um veículo
que se move com um velocidade, v0, de 105 km/h, conforme visto na figura abaixo.
O motorista freia e o veículo reduz a sua velocidade para 62 km/h em 17 s. Qual é
a força (assumindo que seja constante) que atua sobre o caixote durante este tempo?
Assuma que o caixote não desliza sobre a carroçaria do veículo.



Exercício 1 2

Exercício 1.4 (HRK PR3.4)

Um trabalhador, T, está empurrando um caixote de massa m1 = 4, 2 kg. Na frente do
caixote está um segundo caixote de massa m2 = 1, 4 kg (ver figura abaixo). Ambos
os caixotes deslizam sobre o chão sem atrito. O trabalhador empurra o caixote 1 com
uma força P1T = 3, 0 N. Encontre as acelerações dos caixotes e a força exercida sobre
o caixote 2 pelo caixote 1.

Exercício 1.5 (HRK PR3.5)

Um carrinho de massa mC = 360 kg desliza sem atrito sobre rodas. Em cima do
carrinho está colocado um pacote de massa mP = 150 kg (ver figura abaixo). O
pacote desliza sobre o carrinho, mas, durante o deslizamento, ambos exercem um
sobre o outro um força (devida ao atrito). Quando um trabalhador puxa o pacote
com uma força ~FPT, tanto o pacote como o carrinho movimentam-se para frente.
Contudo, o pacote move-se mais rápido do que o carrinho porque a força de atrito
não é suficientemente forte para prevenir que o pacote deslize para a frente sobre o
carrinho. Um observador mede as intensidades das acelerações como sendo 1, 00 m/s2
para o pacote e 0, 167 m/s2 para o carrinho. Determine

a) a força de atrito entre o pacote e o carrinho e

b) a força que o trabalhador exerce sobre o pacote.

Exercício 1.6 (HRK PR3.6)

Suponha que no Exercício 1.5, a força de atrito seja tão grande que o pacote não
desliza sobre o carrinho (o pacote e o carrinho movimentam-se juntos como uma
unidade). Se a força aplicada pelo trabalhador permanece com o mesmo valor de 210
N, qual é a força de atrito do pacote sobre o carrinho?
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Exercício 1 3

Exercício 1.7 (HRK PR3.7)

Um homem H de massa m = 72, 2 kg está em um elevador sobre uma balança de
plataforma (ver figura abaixo), que é essencialmente uma balança de molas calibrada
que mede a força para cima FHB exercida pela balança sobre o homem (esta situação
seria exatamente a mesma se o homem estivesse pendurado em uma balança de molas).
Qual é a leitura da balança quando a cabine do elevador está

a) descendo com uma velocidade constante e

b) subindo com uma aceleração de 3, 20 m/s2.

Exercício 1.8 (HRK PR5.11)

Um carro de massa m = 1260 kg está se movendo a 105 km/h. O motorista começa
a frear, de maneira que a intensidade da força de frenagem aumenta linearmente com
o tempo segundo uma taxa de 3360 N/s.

a) Quanto tempo o carro leva até parar?

b) Qual é a distância que o carro percorre durante o processo?

c) Qual é o coeficiente de atrito estático necessário para impedir o deslizamento
das rodas no final do processo?

Exercício 1.9

Uma determinada partícula possui um peso de 26, 0 N em um ponto no qual a acele-
ração da gravidade é 9, 8 m/s2.

a) Qual é o peso e a massa da partícula em um ponto no qual a aceleração da
gravidade é 4, 60 m/s2?

b) Qual é o peso e a massa da partícula se ela for movida para um ponto no espaço
no qual a força gravitacional é nula?
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Exercício 1 4

Exercício 1.10

Na figura abaixo o bloco de massa m = 1 kg está apoiado sobre um bloco de massa
M = 2 kg que repousa sobre uma mesa horizontal.

a) Indique todas as forças que agem em cada um dos blocos e as forças na mesa
relacionadas às interações com os blocos.

b) Indique os pares de força que correspondem a “ação e reação” no conceito da
terceira lei de Newton.

c) Se invertermos as posições das massas, quais forças serão modificadas?

Exercício 1.11

Um bloco de massa m = 1 kg está apoiado sobre um bloco de massa M = 2 kg que
está sobre uma mesa horizontal. O bloco de massa m está ligado ao teto por um fio
ideal. O dinamômetro, também ideal, intercalado entre o bloco de massa m e o teto,
indica uma tensão no fio de 4 N.

a) Indique a direção e o sentido de cada uma das forças que agem nos blocos e no
dinamômetro.

b) Indique os pares de forças que correspondem a “ação e reação” no conceito da
terceira lei de Newton.

c) Qual o valor da força que a mesa aplica ao bloco de massa M?

d) Qual a intensidade da força que o bloco de massa M aplica ao bloco de massa
m?

Exercício 1.12 (HRK E3.20)

a) Dois pesos de massa igual a 5 kg estão presos a uma balança de mola, conforme
mostrado na figura abaixo (caso a). Qual é a leitura da balança?

b) Um único peso de massa igual a 5 kg está preso a uma balança de mola que, por
sua vez, está presa a uma parede, conforme mostrado na figura abaixo (caso b),
Qual é a leitura da balança?
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Exercício 1 5

Exercício 1.13

Um bloco de massa m está sustentado por uma corda C no teto e uma corda seme-
lhante D está presa ao fundo do bloco. Explique o seguinte fenômeno: se você der
um puxão súbito em D, a corda arrebenta aí, mas se você puxar em D aumentando
lentamente a força, a corda arrebenta em C.

Exercício 1.14

Comente quais os seguintes pares de forças são exemplos de ação e reação no conceito
da 3a a lei de Newton:

a) A terra atrai um tijolo; o tijolo atrai a terra.

b) Um avião a hélice empurra o ar em direção à sua cauda; o ar empurra o avião
para frente.

c) Um cavalo puxa para frente uma charrete, movendo-a; a charrete puxa o cavalo
para trás.

d) Um cavalo puxa para frente uma charrete, mas sem movê-la; a charrete puxa o
cavalo para trás.

e) Um cavalo puxa para frente uma charrete, mas sem movê-la; a Terra exerce
uma força igual e oposta sobre a charrete.

f) A Terra puxa a charrete para baixo; o chão empurra a charrete para cima com
uma força igual em módulo e de sentido contrário.

Exercício 1.15

A Figura abaixo exibe três caixotes com massas iguais a m1 = 45, 2 kg, m2 = 22, 8
kg e m3 = 34, 3 kg que estão sobre uma superfície horizontal sem atrito.
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Exercício 1 6

a) Qual é a força horizontal necessária para empurrar os caixotes para a direita,
como uma unidade, com uma aceleração de 1, 32 m/s2?

b) Encontre a força exercida por m2 sobre m3.

c) E por m1 sobre m2.

Exercício 1.16

Três blocos estão ligados, como mostra a figura abaixo. Estão sobre uma mesa hori-
zontal sem atrito e são puxados para a direita por uma força T3 = 6, 5 N. Se m1 = 1, 2
kg, m2 = 2, 4 kg e m3 = 3, 1 kg, calcule:

a) A aceleração do sistema;

b) As trações T1 e T2.

Faça uma analogia com corpos que são puxados em fila, tal como um trem de vagões
engatados puxado por uma locomotiva. Em termos da tração nas junções dos vagões,
é melhor colocar os vagões mais pesados no início ou no fim do trem? Isso faz
diferença?

Exercício 1.17

Uma garota de massa igual a 40 kg e um trenó de massa igual a 8, 4 kg estão sobre a
superfície de um lago gelado, separados por uma distância de 15 m. Através de uma
corda, a garota exerce uma força de 5, 2 N sobre o trenó, puxando-o na sua direção.

a) Qual é a aceleração do trenó?

b) Qual é a aceleração da garota?

c) A que distância da posição inicial da garota eles se encontram, considerando
que a força permanece constante? Assuma que as forças de atrito não estão
presentes.
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Exercício 1 7

Exercício 1.18

Um balão de pesquisa de massa totalM está descendo na vertical, com uma aceleração
para baixo a (ver figura abaixo). Qual é a quantidade de lastro que deve ser jogada
fora da cesta para fornecer ao balão uma aceleração para acima a, assumindo que a
força de sustentação exercida pelo ar sobre o balão não muda?

Exercício 1.19

Em um cabo de guerra, três homens puxam uma corda para a esquerda em A e três
homens puxam para a direita em B com forças de mesmo módulo. Um peso de massa
igual a 5 kg é pendurado verticalmente no centro da corda. Os homens podem manter
a corda AB na horizontal? Se não, explique. Se puderem, calcule o módulo das forças
necessárias em A e B.

Exercício 1.20

Você é um astronauta numa estação espacial em órbita e remove a tampa de uma jarra
longa e fina contendo uma única azeitona. Descreva vários modos — que utilizem a
inércia da azeitona ou da jarra – de tirar a azeitona de dentro da jarra.

Exercício 1.21

Uma certa força dá ao objeto m1 a aceleração de 12 m/s2. A mesma força dá ao
objeto m2 a aceleração de 3, 3 m/s2. Que aceleração a força daria a um objeto cuja
massa fosse:

a) a diferença entre m1 e m2 ?

b) a soma de m1 e m2 ?
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Exercício 2 8

Exercício 1.22 (HRK Q3.15)

Dois estudantes tentam romper uma corda. Primeiro cada um puxa de um lado da
corda e falham. Depois, amarram uma das extremidades numa parede e puxam,
juntos, pela outra. Este procedimento é melhor que o primeiro? Explique.

Exercício 1.23

Um carro de uma tonelada está parado numa estrada horizontal plana. Em t = 0 s,
o motorista pisa no acelerador de maneira que a força horizontal resultante (motor +
atritos) é 10000 N (dez mil newtons), mantendo esse valor constante durante 10 s. O
motorista tira, então, o pé do acelerador, de modo que a força do motor vai a zero e,
em conseqüência, a força resultante muda bruscamente; a força resultante passa a ser
a força de atrito, com módulo 1000 N (mil newtons) e oposta à velocidade do carro.

a) Esboce o gráfico da força resultante em função do tempo, desde t = 0 s até
t = 60 s.

b) Esboce os gráficos de aceleração e velocidade em função do tempo, desde t = 0
s até o carro parar. Determine o instante em que o carro para.

c) Esboce o gráfico de posição em função do tempo, desde t = 0 s até o carro
parar. Determine o deslocamento do carro desde t = 0 s até parar.

Exercício 1.24

Um bloco de massa m = 5 kg repousa sobre o chão horizontal (ver figura abaixo). O
coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o chão é µ = 0, 6. No instante t = 0 s,
uma força horizontal de módulo 50 N é aplicada sobre o bloco e mantida constante
até t = 3 s, quando cessa completamente. Use g = 10 m/s2.

a) Esboce o gráfico da projeção horizontal da força resultante no bloco.

b) Esboce o gráfico da aceleração do bloco.

c) Determine o instante em que o bloco para.

d) Esboce o gráfico da velocidade do bloco.

e) Determine a distância percorrida pelo bloco, desde t = 0 s até parar.

2 Em duas dimensões
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Exercício 2 9

Exercício 2.1 (HRK PR5.1)

A figura abaixo mostra um bloco de massa m = 15, 0 kg suspenso por três cordas.
Quais são as trações nas três cordas?

Exercício 2.2 (HRK PR5.2)

Um pacote de massa igual a 2, 4 kg está suspenso por uma corda presa ao teto de um
elevador (ver figura abaixo). Qual é a tração na corda quando o elevador está

a) descendo com uma velocidade constante e

b) subindo com uma aceleração de 3, 2 m/s2.

Exercício 2.3 (HRK PR5.3)

Um trenó de massa m = 7, 5 kg está sendo puxado por uma corda, sobre uma super-
fície horizontal sem atrito (ver figura abaixo). Uma força constante F = 21, 0 N é
aplicada à corda. Analise o movimento se

a) a corda está na horizontal e

b) a corda faz um ângulo θ = 15◦ com a horizontal.

Mecânica para Licenciatura em Matemática - 4310232 - A.Mangiarotti
IFUSP

Folha 4



Exercício 2 10

Exercício 2.4 (HRK PR5.4)

Um bloco de massa m = 18, 0 kg é mantido, por uma corda, em uma determinada
posição sobre um plano inclinado sem atrido. P lano inclinado forma um ângulo de
27◦ com a horizontal (ver figura abaixo).

a) Encontre a tração na corda e a força normal exercida pelo plano sobre o bloco.

b) Analise o movimento subsequente após a corda ser cortada.

Exercício 2.5 (HRK PR5.5)

Dois blocos com massas diferentes m1 e m2 estão conectados por uma corda que
passa por uma polia ideal (cuja massa pode ser desconsiderada e que gira com um
atrito que pode também ser desconsiderado), conforme mostrado na figura abaixo (o
arranjo é também conhecido com maquina de Atwood). Encontre a tração na corda e
a aceleração dos blocos, sendo m2 maior do que m1.
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Exercício 2 11

Exercício 2.6 (HRK PR5.6)

A figura abaixo mostra um bloco de massa m1 sobre uma superfície horizontal sem
atrito. O bloco é puxado por uma corda cuja massa pode ser desconsiderada e que
está presa a um outro bloco suspenso, de massa m2. A corda passa por uma polia
cuja massa pode ser desconsiderada e cujo eixo gira com um atrito que pode também
ser desconsiderado. Encontre a tração na corda e a aceleração de cada bloco.

Exercício 2.7 (HRK PR5.7)

No sistema mostrado na figura abaixo, um bloco (de massa m1 = 9, 5 kg) desliza
sobre um plano, sema trito, inclinado e um ângulo θ = 34◦. O bloco está preso a
um segundo bloco (de massa m2 = 2, 6 kg) por uma corda. O sistema é liberado do
repouso. Encontre a aceleração dos blocos e a tração no cabo.
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Exercício 2 12

Exercício 2.8 (HRK PR5.8)

Um bloco está em repouso sobre um plano inclinado que faz um ângulo θ com a
horizontal, conforme mostrado na figura abaixo. Quando se aumenta o ângulo do
plano inclinado, observa-se que o início do deslizamento ocorre para um ângulo θ =
15◦. Qual é o coeficiente de atrito estático entre o bloco e o plano inclinado?

Exercício 2.9 (HRK PR5.9)

Considere um automóvel que se move longo de uma estrada reta e horizontal com
uma velocidade v0. O motorista freia e pára o carro sem derrapar. Se o coeficiente
de atrito estático entre os pneus e a estrada é µe, qual é a menor distância na qual o
automóvel pode ser parado?

Exercício 2.10 (HRK PR5.10)

Repita o Exercício 2.7, levando em conta a força de atrito entre o bloco 1 e o plano.
Use os valores µe = 0, 24 e µc = 0, 15.

Exercício 2.11

Um bloco de massa igual a 5, 1 kg é puxado ao longo de uma superfície sem atrito
por uma corda que exerce uma força F = 12 N e faz um ângulo θ = 25◦ acima da
horizontal, como mostra a figura abaixo.

a) Qual é a aceleração do bloco?

b) Suponha agora que a força F é aumentada lentamente. Qual é o valor de F
imediatamente antes do bloco ser levantado da superfície?

c) Qual é a aceleração do bloco imediatamente antes dele ser levantado e perder
contato com a superfície?
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Exercício 2 13

Exercício 2.12

Antigamente cavalos puxavam barcaças por canais, como mostra a figura abaixo.
Suponha que o cavalo exerça uma força de 7900 N num ângulo de 18◦ com a direção
do movimento da barcaça, que se desloca ao longo do eixo do canal. A massa da
barcaça é 9500 kg e a sua aceleração é 0, 12 m/s2. Calcule a força exercida pela água
sobre a barcaça.

Exercício 2.13

Um caixote de massa igual a 110 kg é empurrado com velocidade constante para cima
em uma rampa sem atrito, inclinada em um ângulo de 34◦ conforma a figura abaixo.
A partir do diagrama de corpo livre do caixote, determine:

a) a força horizontal F necessária e

b) a força exercida pela rampa sobre o caixote.

Exercício 2.14

Um bloco de massa m é lançado para cima num plano inclinado, sem atrito, com uma
velocidade v0. O ângulo de inclinação é θ.

a) Escolha um sistema de coordenadas adequado para resolver este problema, es-
boce o diagrama de corpo livre do bloco e determine sua aceleração.

b) Deduza a expressão do tempo gasto pelo bloco até parar, em função de v0, θ e
g, onde g é a aceleração da gravidade.

c) Deduza a expressão da posição do bloco em função do tempo e de v0, θ e g.

Mecânica para Licenciatura em Matemática - 4310232 - A.Mangiarotti
IFUSP

Folha 4



Exercício 2 14

d) Qual é a velocidade do bloco quando ele retorna à posição inicial?

e) Determine as respostas numéricas para v0 = 2, 5 m/s, θ = 30◦ e g = 10 m/s2.

Exercício 2.15

Uma criança se mantém suspensa do chão no batente de uma porta empurrando as
laterais do batente com os pés conforme esboço abaixo.

a) Esboce o diagrama de corpo livre correspondente à criança.

b) Mostre que a componente normal da força da criança sobre o batente esquerdo
tem mesmo módulo e sinal contrário à componente normal sobre o batente
direito.

c) Calcule o valor mínimo da componente normal da força da criança sobre o
batente se o coeficiente de atrito estático entre o calçado e o batente é 0, 8 e a
massa da criança é 35 kg.

Exercício 2.16

Um bloco com 10 kg de massa repousa sobre uma superfície horizontal. O coeficiente
de atrito cinético entre o bloco e a superfície é µ = 0, 5. No instante t = 0 s, aplica-se
uma força de módulo 80 N, numa direção 30◦ que forma com a horizontal conforme
a figura abaixo, que atua por 10 s. Qual a velocidade atingida pelo bloco após cessar
a força?
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