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FOLHA 21

Ao �nalizar este material toda a lista �APLICAÇÕES DAS
LEIS DE NEWTON � pode ser �nalizada.

EXERCÍCIOS

1. (ITA) Prende-se ao teto de um elevador um dinamômetro
que sustenta em sua extremidade um bloco metálico de peso
12 N, conforme �gura a seguir. O dinamômetro, porém, marca
16 N. Nestas condições, o elevador pode estar:
a) em repouso.

b) subindo com velocidade constante.
c) descendo com velocidade constante.
d) subindo e aumentando o módulo da velocidade.
e) descendo e aumentando o módulo de velocidade.

MÁQUINA DE ATWOOD

Vamos começar com exemplos:

Q. 01 � RESOLVA O PROBLEMA DE POLIAS FIXAS A
SEGUIR

Q. 02 � POLIAS MÓVEIS

Q. 03 � EXEMPLO DE POLIAS MÓVEIS
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2. (Fuvest) As �guras a seguir mostram dois arranjos (A e B)
de polias, construídos para erguer um corpo de massa M = 8
kg. Despreze as massas das polias e da corda, bem como os
atritos.

Calcule as forças FA e FB , em newton, necessárias para man-
ter o corpo suspenso e em repouso nos dois casos.

3. (UEL) No arranjo representado no esquema, considere as
polias e os �os ideais. Considere também os valores indicados
no esquema.

Cortando-se o �o 2, o corpo Y sobe com aceleração, cujo valor,
em m/s2, é mais próximo de
a) 0,6
b) 1,5
c) 1,8
d) 2,1
e) 2,8

PLANO INCLINADO SEM ATRITO

Vamos estudar o plano inclinado:

Figura 1: Plano inclinado sem atrito

Com isso podemos encontrar as equações do plano inclinado:

Q. 04 � COMPONENTE x DO PESO (Px)

Q. 05 � COMPONENTE y DO PESO (Py)

Calculemos a aceleração do corpo no plano inclinado sem atrito:

Q. 06 � RESULTANTE NO PLANO INCLINADO

EXERCÍCIO

4.(FEI) Na montagem a seguir, sabendo-se que a massa do
corpo é de 20kg, qual é a reação Normal que o plano exerce
sobre o corpo?

Na montagem a seguir, sabendo-se que a massa do corpo é de
20kg, qual é a reação Normal que o plano exerce sobre o corpo?
a) 50 N
b) 100 N
c) 150 N
d) 200 N
e) 200 kgf
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