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QUESTÕES DO CAPÍTULO 5 DO LIVRO FUNDAMENTOS DE FÍSICA                                                      

HALLIDAY & RESNICK - JEARL WALKER 

9ª EDIÇÃO – VOLUME 1 – MECÂNICA 

Página 112 – Segunda Lei de Newton. 

1) Apenas duas forças horizontais atuam em um corpo de massa 3,0 kg que pode se mover em 

um piso sem atrito. Uma força é de 9,0 N e aponta para leste; a outra é de 8,0 N e atua  62° ao 

norte do oeste. Qual é o módulo da aceleração do corpo? 

2) Duas forças horizontais agem sobre um bloco de madeira de 2,0 kg que pode deslizar sem 

atrito em uma bancada de cozinha situada em um plano xy.                                                        

Uma das forças é F1 = 3,0 Ni + 4,0 Nj. Determine a aceleração do bloco em termos dos vetores 

unitários dos vetores unitários se a outra força é (a) F2 = -3,0 Ni + (- 4,0 Nj),   

b) F3 = (-3,0 Ni )+ (4,0 Nj),  c) F3 = 3,0 Ni + (- 4,0 Nj),   

5) Três astronautas, impulsionados por mochilas a jato, empurram e guiam um asteroide de 

120 kg para uma base de manutenção exercendo as forças mostradas na figura. Com F1 = 32 N, 

F2 = 55 N, F3 = 41 N, θ1 = 30° e θ3 = 60°. Determine a aceleração do asteroide (a) e termos dos 

vetores unitários e como (b) o módulo e (c) um ângulo em relação ao semieixo x positivo. 

 

9) Uma partícula de massa 0,340 kg se move no plano xy de acordo com as equações                       

x(t) = - 15,00 +2,00t – 4,00t3 e y(t) =  25,00 +7,00t – 9,00t2, com x e y em metros e t e segundos. 

No instante t = 0,700 s, quais são: a) o módulo b) o ângulo em relação ao semieixo x positivo 

da força resultante a que está submetida a partícula e c) qual é o ângulo da direção do 

movimento da partícula. 

10) Uma partícula de 0,150 kg se move ao longo do eixo x de acordo  com a equação:                          

x(t) = - 13,00 + 2,00t + 4,00t2-3,00t3, com x e metros e t em segundos. Qual é, na notação dos 

vetores  unitários, a força que age sobre a partícula no instante t = 3,40 s? 
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Página 113 – Algumas forças especiais.                         

13) A figura mostra um arranjo no qual quatro discos estão suspensos por cordas. A corda mais 

comprida, no alto, passa por uma polia sem atrito e exerce uma força de 98 N sabre a parede à 

qual está presa. As tensões nas cordas mais curtas são T1 = 58,8 N, T2 = 49,0 N, T3 = 9,8 N. 

Quais são as massas dos discos A, B, C e D? 

                    

15) Um Salame  de 11,0 kg está pendurado por uma corda em uma balança de mola, que está 

presa ao teto por outra corda, figura a. Qual a leitura da balança, cuja a escala está na unidade 

de peso?  Na figura b o salame está suspenso por uma corda que passa por uma roldana e está 

presa a uma balança de mola. A extremidade oposta da balança esta presa a uma parede por 

outra corda. Qual é a leitura da balança?  Na figura c a parede foi substituída por um segundo  

salame  de 11,0 kg e o sistema está em repouso. Qual é a leitura da balança? 

 

                                         

19) Qual é o módulo da força necessária para acelerar um trenó-foguete de 500 kg até                 

1600 km/h em 1,8 s, partindo do repouso? 
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Página 114. 

24) Existem duas forças horizontais  atuando sobre  na caixa de 2,0 kg da figura, mas a vista 

superior mostra apenas uma força de módulo F1 = 20 N. A caixa se move ao longo do eixo x. 

Para cada um dos valores da aceleração ax da caixa, determine a segunda força em termos dos 

vetores unitários: a) 10 m/s2    b) 20 m/s2       c) 0 m/s2       d)  - 10 m/s2      e) - 10 m/s2 

                                          

28) Um carro que pesa 1,30.104 N está se movendo a 40 km/h quando os freios são aplicados, 

fazendo-se o carro parar depois de percorrer 15 m. Supondo que a força aplicada  pelo freio é 

constante, determine: a) o módulo da força, b) o tempo necessário para o carro parar.                    

Se a velocidade inicial é multiplicada por dois e carro experimenta  a mesma força durante a 

frenagem, por que fatores são multiplicados  c) a distância até o carro parar  e                                        

d) o tempo necessário até o carro parar? 

31) Um bloco começa a subir um plano inclinado  sem atrito com velocidade inicial                              

v0 = 3,50 m/s. O ângulo do plano inclinado é  32,0°. A) Que distância ao longo plano inclinado o 

bloco consegue atingir? B) Quanto tempo o bloco leva para percorrer está distância?  C) Qual é 

a velocidade do bloco ao chegar de volta ao ponto de partida? 

33)Um elevador e sua carga têm uma massa total de 1600 kg. Determine a tensão do cabo de 

sustentação quando o elevador, que estava descendo a 12 m/s, é levado ao repouso com 

aceleração constante em uma distância de 42 m. 

Página 115 

35) A velocidade de uma partícula de 3,00 kg é dada por V = (8,00ti + 3,00t2j)m/s, com o tempo 

t em segundos. No instante em que a força resultante que age sobre a partícula tem módulo 

de 35,0 N, quais as orientações (em relação ao sentido positivo do eixo x)    a) da força 

resultante e  b) do movimento da partícula? 

45) Um elevador pesa 27,8 kN move-se para cima. Qual é a tensão do cabo do elevador se a 

velocidade  a) está aumentando a uma taxa de 1,22 m/s2 e  b) está diminuindo a uma taxa de 

1,22 m/s2. 

46) Um elevador é puxado para cima por um cabo. O elevador e seu único ocupante têm 

massa total de 2000 kg. Quando o ocupante deixa cair uma moeda, a aceleração da moeda em 

relação ao elevador é 8,00 m/s2 para baixo. Qual é a tensão no cabo? 
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48) Na figura, os elevadores  A e B estão ligados por um cabo e podem ser levantados ou 

baixados por outro cabo que está acima do elevador A. A massa do elevador A 1700 kg; a 

massa do elevador B é 1300 kg. O piso do elevador A sustenta uma caixa de 12,0 kg. A tensão 

no cabo que liga os elevadores  é 1,91.104 N. Qual é o módulo da força normal que o piso do 

elevador A exerce sobre a caixa? 
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49) Na figura, um bloco de massa 5,00 kg é puxado ao longo de um piso horizontal e sem atrito 

por uma corda  que exerce uma força de módulo F = 12,0 N e ângulo θ =  25°. A) Qual é o 

módulo da aceleração do bloco? B) O módulo da força F é aumentado lentamente. Qual é o 

módulo da força imediatamente antes de o bloco perder contato com o piso? C) Qual é a 

aceleração do bloco na situação do item b? 

 

50) Na figura, três caixas são conectadas por cordas, uma das quais passa por uma polia de 

atrito e massa desprezíveis. As massas das caixas são mA= 30,0 kg, mB = 40,0, kg e mC = 10,0 kg. 

Quando o conjunto é liberado a partir  do repouso, a) qual é a tensão na corda que liga B a C e 

b) que distância A percorre nos primeiros 0,250 s (supondo que não atinja a polia)? 

 

53) Na figura, três blocos conectados são puxados para a direita sobre uma mesa horizontal 

sem atrito por uma força de módulo  T3= 65,0 N. Se m1 = 12,0 kg, m2 =24,0 kg e m3 =31,0 kg. 

Calcule: a aceleração do sistema e as trações T1 e T2. 
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56) Na figura a, uma força horizontal constante Fa é aplicada ao bloco A, que empurra um 

bloco B com uma força de 20,0 N dirigida horizontalmente para a direita. Na figura b, a mesma 

força Fa é aplicada ao bloco B; desta vez, o bloco A empurra o bloco B com uma força de                

10,0 N dirigida horizontalmente para a esquerda. Os blocos têm uma massa total de 12,0 kg. 

Quais os módulos,  a) da aceleração na figura 5a e da força Fa? 

 

57) Um bloco de massa m1 = 3,70 kg sobre um plano sem atrito inclinado, de ângulo θ = 30,0°, 

esta preso por uma corda de massa desprezível, que passa por uma polia de massa e atrito 

desprezíveis, a um outro bloco de massa m2 = 2,30  kg. Quais são a) o módulo da aceleração de 

cada bloco, b) o sentido da aceleração e c) a tensão na corda? 
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64) A figura, mostra uma caixa de massa m2 = 1,0 kg sobre um plano inclinado sem atrito de 

ângulo θ = 30°. Ela está ligada por uma corda de massa desprezível a uma caixa m1 = 3,0 kg 

sobre uma superfície horizontal e sem atrito. A polia não tem atrito e sua massa é desprezível. 

A) Se o módulo da força horizontal F é 2,3 N, qual a tensão na corda? B) Qual é o maior valor 

que o módulo de F pode ter sem que a corda fique frouxa? 
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71) Para o sistema da figura, temos:  m1=3,0 kg,  m2 = 2,0 kg,  θ1 =30° e  θ2 = 60°. Qual é a 

tensão na corda considerando que a polia tem massa desprezível. 
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73) Para o sistema da figura, temos:  m1=1,0 kg,  m2 = 2,0 kg, F = 6,0, m2 acelera para baixo com 

aceleração de 5,5 m/s2. A) Qual é a tensão na corda considerando que a polia tem massa 

desprezível. B) Qual o valor do ângulo β? 
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78) Uma força F de módulo 12 N é aplicada a uma caixa de massa m2 = 1,0 kg. A força é dirigida 

para cima paralelamente a um plano inclinado θ = 37°. A caixa está ligada por uma corda a 

outra caixa de massa m1 = 3,0 kg situada sobre o piso. O plano inclinado, o piso e a polia não 

têm atrito e as massas da poli e da corda são desprezíveis. Qual é a tensão na corda? 
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RESPOSTAS DO CAPÍTULO 5 

 

 

  

 

 

 



Capítulo cinco - Fundamentos de Física- Halliday- Resnick e Walker Página 8 

 

 

 

 


