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FOLHA 20

Ao �nalizar este material toda a lista �OS PRINCÍPIOS DA
DINÂMICA: LEIS DE NEWTON� poderá ser �nalizada e a
lista �APLICAÇÕES DAS LEIS DE NEWTON � iniciada.

EXERCÍCIOS

1. (Unesp) Assinale a alternativa que apresenta o enunciado
da Lei da Inércia, também conhecida como Primeira Lei de
Newton.
a) Qualquer planeta gira em torno do Sol descrevendo uma
órbita elíptica, da qual o Sol ocupa um dos focos.
b) Dois corpos quaisquer se atraem com uma força proporcio-
nal ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao
quadrado da distância entre eles.
c) Quando um corpo exerce uma força sobre outro, este reage
sobre o primeiro com uma força de mesma intensidade e dire-
ção, mas de sentido contrário.
d) A aceleração que um corpo adquire é diretamente propor-
cional à resultante das forças que nele atuam, e tem mesma
direção e sentido dessa resultante.
e) Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de mo-
vimento uniforme em uma linha reta, a menos que sobre ele
estejam agindo forças com resultante não nula.

2. (UFRJ) Um aluno que tinha vindo de sua primeira aula so-
bre o princípio da Ação e Reação, �cou sem gasolina no carro.
Raciocinou: "Se eu tentar empurrar o carro com a força F
ele vai reagir com uma força F, ambas vão se anular e eu não
conseguirei mover o carro". Seu colega desceu do carro e o em-
purrou, conseguindo movê-lo. Qual o erro cometido pelo aluno
em seu raciocínio?

3. (Unicamp) Em uma experiência de colisão frontal de um
certo automóvel à velocidade de 36km/h (10m/s) contra uma
parede de concreto, percebeu-se que o carro pára completa-
mente após amassar 50cm de sua parte frontal. No banco
da frente havia um boneco de 50kg, sem cinto de segurança.
Supondo a desaceleração do carro seja constante durante a co-
lisão, responda:
a) Qual a desaceleração do automóvel?
b) Que forças o braço do boneco devem suportar para que ele
não saia do banco?

MOLAS

Q. 01 � MOLA RELAXADA

Se você comprimir a mola de uma distância x, haverá uma força
no sentido oposto. Se adotarmos, digamos, para direita como
positivo, podemos perceber um padrão no comportamento da
força...

Q. 02 � MOLA SENDO COMPRIMIDA

Q. 03 � MOLA SENDO DISTENDIDA

Observe que a força é sempre contrária ao sentido do desloca-
mento, assim podemos escrever que:

Q. 04 � LEI DE HOOKE

Q. 05 � COLOCADA EM UM FIO ELA MEDE...

Podemos associar molas de duas formas:
1) em série;
2) em paralelo.
Vamos mostrar que, para uma associação em série, o inverso
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da constante elástica equivalente (o valor que deve ter a cons-
tante elástica de uma outra mola que substitua totalmente a
associação) é igual à soma dos inversos das constantes elásti-
cas; quando associadas em paralelo, a constante elástica é a
soma das constantes elásticas das molas.

Q. 06 � EM SÉRIE

Q. 07 � EM PARALELO

EXERCÍCIO

4. (UEL) Certa mola helicoidal, presa num suporte vertical,
tem comprimento de 12 cm. Quando se prende à mola um
corpo de 200 g ela passa a medir 16 cm. A constante elástica
da mola vale, em N/m:
(Adote g = 10 m/s2)
a) 5,0
b) 5, 0 · 10
c) 5, 0 · 102
d) 5, 0 · 103
e) 5, 0 · 104

4. (UFPE) No sistema mostrado na �gura a seguir, o bloco
tem massa igual a 5,0 kg. A constante elástica da mola vale
2,0 N/cm. Considere que o �o, a mola e a roldana são ideais.
na situação de equilíbrio, qual a deformação da mola, em cen-
tímetros?

5. (UFPE) Um conjunto massa-mola desloca-se sob a ação
de uma força F em uma superfície plana, sem atrito, conforme
mostra a �gura a seguir. A aceleração do conjunto é 5 m/s2,
a massa do bloco é 2 kg, e a distensão da mola permanece
constante. Determine a distensão da mola, em centímetros,
desprezando a massa da mola e assumindo que sua constante
elástica vale 200 N/m.
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