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ESTÁTICA

1. (Uece 2015) Uma torre construída com um cano cilíndrico de 12m é instalada verticalmente
com o apoio de três cabos de aço, sendo cada um deles conectado ao solo e ao topo da torre.
Os pontos de fixação ao solo são todos distantes 2m da base da torre e equidistantes entre si.
Assuma que os cabos são igualmente tensionados e inextensíveis, e que o sistema formado
pela torre e suas estaias (cabos) está completamente estático. Com base nos vetores força
atuando na torre, pode-se afirmar corretamente que
a) o torque total exercido pelas estaias sobre a torre é diferente de zero.
b) a torre está tensionada.
c) a torre sofre uma força de compressão.
d) a força peso exerce um torque não nulo sobre a torre.
2. (Espcex (Aman) 2015) Um trabalhador da construção civil de massa 70 kg sobe uma
escada de material homogêneo de 5 m de comprimento e massa de 10 kg, para consertar o
telhado de uma residência. Uma das extremidades da escada está apoiada na parede vertical
sem atrito no ponto B, e a outra extremidade está apoiada sobre um piso horizontal no ponto

A , que dista 4 m da parede, conforme desenho abaixo.

Para que o trabalhador fique parado na extremidade da escada que está apoiada no ponto B
da parede, de modo que a escada não deslize e permaneça em equilíbrio estático na iminência
do movimento, o coeficiente de atrito estático entre o piso e a escada deverá ser de
Dado: intensidade da aceleração da gravidade g  10 m / s2
a) 0,30
b) 0,60
c) 0,80
d) 1,00
e) 1,25
3. (Pucrj 2015) Um bloco de gelo de massa 1,0 kg é sustentado em repouso contra uma
parede vertical, sem atrito, por uma força de módulo F, que faz um ângulo de 30 com a
vertical, como mostrado na figura.
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Dados:

g  10m s2
sen30  0,50
cos30  0,87
Qual é o valor da força normal exercida pela parede sobre o bloco de gelo, em Newtons?
a) 5,0
b) 5,8
c) 8,7
d) 10
e) 17
4. (Uema 2015) “O Shopping São Luís passou por um processo de expansão, com um
investimento da ordem de 100 milhões de reais”. A obra foi entregue ao público em abril de
2014.
Na parte interna do shopping, para controle do trânsito, foi instalado um semáforo que pesa
80N, conforme figura ao lado.
Fonte: REVISTA FECOMÉRCIO. 60 anos o Estado do Maranhão. São Luís: Fecomércio, 2013.
(adaptado)

Considere a figura para responder às perguntas.
a) Para o caso em que α  30 e β  60, determine as tensões sofridas pelos cabos 1, 2 e 3,
sendo sen30  1/ 2, sen60  ( 3) / 2, cos30  ( 3) / 2 e cos60  1/ 2.
b) Calcule em qual situação as tensões nos cabos 1 e 2 podem ser iguais.
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:

Considere os dados abaixo para resolver a(s) questão(ões), quando for necessário.
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Constantes físicas
Aceleração da gravidade próximo à superfície da Terra: g  10m s2
Aceleração da gravidade próximo à superfície da Lua: g  1,6m s2
Densidade da água: ρ  1,0g cm3
Velocidade da luz no vácuo: c  3,0  108m s
Constante da lei de Coulomb: k0  9,0  109 N  m2 C2

5. (Cefet MG 2015) A figura mostra um bloco D de massa 0,50kg preso a uma corda
inextensível que passa por uma roldana. A outra extremidade da corda está presa à barra CA
que pode girar em torno do eixo fixado à parede. Desprezando-se as forças de atrito e as
massas da corda, da barra e da roldana, torna-se possível movimentar o bloco B, de 2,0kg, ao
longo da barra horizontal.

A posição X, em cm, do bloco B para manter o sistema em equilíbrio estático é
a) 20.
b) 15.
c) 10.
d) 5,0.
e) 2,5.
6. (Acafe 2014) O tratamento de tração é a aplicação de uma força de tração sobre uma parte
do corpo. A tração ainda é usada principalmente como uma prescrição em curto prazo até que
outras modalidades, como a fixação externa ou interna, sejam possíveis. Isso reduz o risco da
síndrome do desuso. Seja um paciente de massa 50 kg submetido a um tratamento de tração
como na figura abaixo, que está deitado em uma cama onde o coeficiente de atrito entre a
mesma e o paciente é μ  0,26.

Sabendo-se que o ângulo entre a força de tração e a horizontal é 30°, a alternativa correta que
apresenta a máxima massa, em kg, que deve ser utilizada para produzir tal força de tração
sem que o paciente se desloque em cima da cama é:
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a) 25
b) 13
c) 10
d) 50
7. (Espcex (Aman) 2014) O desenho abaixo mostra uma barra homogênea e rígida “AB” de
peso desprezível, apoiada no ponto “O” do suporte.

A distância da extremidade “B” ao ponto de apoio “O” é o triplo da distância de “A” a “O”.
No lado esquerdo, um fio ideal isolante e inextensível, de massa desprezível, prende a
extremidade “A” da barra a uma carga elétrica puntiforme positiva de módulo “Q”. A carga “Q”
está situada a uma distância “d” de uma outra carga elétrica fixa puntiforme negativa de módulo
“q”.
No lado direito, um fio ideal inextensível e de massa desprezível prende a extremidade “B” da
barra ao ponto “C”.
A intensidade da força de tração no fio “BC”, para que seja mantido o equilíbrio estático da
barra na posição horizontal, é de:
Dados:
sen 30  cos 60  1 2

cos 30  sen 60  3 2

K 0 é a constante eletrostática do meio
a)
b)
c)
d)
e)

K 0 Qq
2d2
K 0 Qq
4d2
3 K 0Qq

3d2
3 K 0Qq
9d2
K 0 Qq

d2

8. (Espcex (Aman) 2014) Um portão maciço e homogêneo de 1,60 m de largura e 1,80 m de
comprimento, pesando 800 N, está fixado em um muro por meio das dobradiças “A”, situada a
0,10 m abaixo do topo do portão, e “B”, situada a 0,10 m de sua parte inferior. A distância entre
as dobradiças é de 160 m, conforme o desenho abaixo.
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Elas têm peso e dimensões desprezíveis, e cada dobradiça suporta uma força cujo módulo da
componente vertical é metade do peso do portão.
Considerando que o portão está em equilíbrio, e que o seu centro de gravidade está localizado
em seu centro geométrico, o módulo da componente horizontal da força em cada dobradiça “A”
e “B” vale, respectivamente:
a) 130 N e 135 N
b) 135 N e 135 N
c) 400 N e 400 N
d) 450 N e 450 N
e) 600 N e 650 N
9. (Uece 2014) Três chapas retangulares rígidas repousam em um plano horizontal, e podem
girar livremente em torno de eixos verticais passando por P. As dimensões das chapas são
identificadas na figura a seguir, em termos do comprimento L. Nos pontos A, B e C, são
aplicadas três forças horizontais iguais.

A partir da segunda Lei de Newton, pode-se mostrar que a aceleração angular inicial de
módulo α  0 de cada chapa é proporcional ao momento da respectiva força em relação ao
eixo de rotação de cada corpo. Desprezando todos os atritos, é correto afirmar-se que
a) 4 α A  2 αB  αC.
b) α A  2 αB  4 αC.
c) α A  αB  αC.
d)

α A αB

 2 αC .
4
2
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10. (Upe 2014) Considere que ambos os sistemas mostrados nas Figuras (a) e (b) a seguir
estejam em equilíbrio e que as forças de tensão nos fios esquerdos possuam intensidades
iguais a Ta e Tb, respectivamente.

Sabendo-se que M = 5,0 kg e que o ângulo θ é igual a 60°, é CORRETO afirmar que
a) Ta   2

Tb

b) Ta   3 

Tb

c) Ta   5 

Tb

1/2
1/2

1/2

d) Ta  Tb / 2
e) Ta  Tb
11. (Pucrj 2013) Um pêndulo é formado por uma bola de 4,0 kg e um fio ideal de 0,2 m de
comprimento. No ponto mais alto de sua trajetória, o cabo que sustenta o pêndulo forma um
ângulo de 30° com a vertical.
Indique o módulo do torque realizado pelo peso da bola em Nm neste ponto.
Considere g = 10,0 m/s2
a) 0,4
b) 4,0
c) 6,8
d) 10,0
e) 100
12. (Upe 2013) O sistema da figura a seguir é composto por uma barra homogênea AB, onde
está articulada em A e pesa 100 N. O objeto P pesa 50 N para que esse sistema permaneça
estático. Analise os seguintes itens:
Informações: sen 30° = 0,5 e cos 30° = 0,87

I. O objeto Q pesa 200 N.
II. A componente horizontal da reação em A é R x = 170 N.
III. A componente horizontal de Q é Q x = 174 N.
IV. A componente vertical da reação em A é Ry = 50 N.
Estão CORRETAS
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a) I, II, III e IV.
b) I, II e III, apenas.
c) I, III e IV, apenas.
d) II, III e IV, apenas.
e) II e IV, apenas.
13. (Ufpr 2013) Uma pessoa P de 75 kg, representada na figura, sobe por uma escada de 5 m
de comprimento e 25 kg de massa, que está apoiada em uma parede vertical lisa. A escada foi
imprudentemente apoiada na parede, formando com esta um ângulo de 60°. O coeficiente de
atrito estático entre a sua base e o piso é 0,70 e o centro de gravidade da escada encontra-se
a 1/3 do seu comprimento, medido a partir da sua base, que está representada pelo ponto O na
figura. Despreze o atrito entre a parede e a escada e considere esta como um objeto
unidirecional.

a) Reproduza na folha de respostas o desenho da escada apenas, e represente todas as
forças que estão atuando sobre ela, nomeando-as e indicando o seu significado.
b) Determine a distância máxima x que essa pessoa poderá subir sem que a escada deslize.
14. (Ibmecrj 2013) Um bloco de 6 kg de massa é mantido em repouso, encostado em uma
parede vertical, aplicando-se a ele uma força horizontal F . Se a aceleração da gravidade vale
10 m/s2 e o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a parede é 0,2, qual é o menor valor de

F , em Newtons para que o bloco permaneça em repouso?
a) 60
b) 120
c) 180
d) 240
e) 300
15. (Uel 2012) Uma pessoa, de massa 80,0 kg, consegue aplicar uma força de tração máxima
de 800,0 N. Um corpo de massa M necessita ser levantado como indicado na figura a seguir. O
coeficiente de atrito estático entre a sola do sapato da pessoa e o chão de concreto é e  1,0 .
Faça um esboço de todas as forças que atuam em todo o sistema e determine qual a maior
massa M que pode ser levantada pela pessoa sem que esta deslize, para um ângulo   45º .
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16. (Espcex (Aman) 2012) Uma barra horizontal rígida e de peso desprezível está apoiada em
uma base no ponto O. Ao longo da barra estão distribuídos três cubos homogêneos com pesos
P1, P2 e P3 e centros de massa G1, G2 e G3 respectivamente. O desenho abaixo representa
a posição dos cubos sobre a barra com o sistema em equilíbrio estático.

O cubo com centro de massa em G2 possui peso igual a 4P1 e o cubo com centro de massa
em G3 possui peso igual a 2P1. A projeção ortogonal dos pontos G1, G2 , G3 e O sobre a
reta r paralela à barra são, respectivamente, os pontos C1, C2 , C3 e O’. A distância entre os
pontos C1 e O’ é de 40 cm e a distância entre os pontos C2 e O’ é de 6 cm. Nesta situação,
a distância entre os pontos O’ e C3 representados no desenho, é de:
a) 6,5 cm
b) 7,5 cm
c) 8,0 cm
d) 12,0 cm
e) 15,5 cm
17. (Epcar (Afa) 2012) Considere uma prancha homogênea de peso P e comprimento L que se
encontra equilibrada horizontalmente em duas hastes A e B como mostra a figura 1 abaixo.

Sobre a prancha, em uma posição x  L 2, é colocado um recipiente de massa desprezível e
volume V, como mostrado na figura 2. Esse recipiente é preenchido lentamente com um líquido
homogêneo de densidade constante até sua borda sem transbordar.

Nessas condições, o gráfico que melhor representa a intensidade da reação do apoio B, RB ,
em função da razão entre o volume V’ do líquido contido no recipiente pelo volume V do
recipiente, V’ V, é

a)

b)
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c)

d)
18. (Ufpr 2012) Três blocos de massas m1 , m2 e m3 , respectivamente, estão unidos por
cordas de massa desprezível, conforme mostrado na figura. O sistema encontra-se em
equilíbrio estático. Considere que não há atrito no movimento da roldana e que o bloco de
massa m1 está sobre uma superfície horizontal. Assinale a alternativa que apresenta
corretamente (em função de m1 e m3 ) o coeficiente de atrito estático entre o bloco de massa

m1 e a superfície em que ele está apoiado.

a)

m3
2m1

b)

m1
2m3

c)
d)
e)

3m3
2m1
3m1
2m3
3m1
m3

19. (Upe 2011) A figura abaixo mostra uma barra homogênea de peso 10 N e de comprimento
10 m que está apoiada sobre um suporte distante de 3,0 m da sua extremidade esquerda.
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Pendura-se um bloco de massa m = 2,0 kg na extremidade esquerda da barra e coloca-se um
bloco de massa M = 4,0 kg sobre a barra do lado direito ao suporte. O valor de D, para que a
barra esteja em equilíbrio, em metros, vale
Dado: considere a aceleração da gravidade g = 10m / s2
a) 4,5
b) 5,0
c) 5,5
d) 6,0
e) 6,5
20. (Upe 2011) Uma barra de peso desprezível está sobre um apoio situado no meio dela.
Aplicam-se 3 forças sobre a barra, como indicado na figura

Dados: considere cos 30º = 0,86 e sem 30º = 0,5.
Para que a barra esteja em equilíbrio, o valor de F, em newtons, vale
a) 17,2
b) 12,7
c) 10,0
d) 20,0
e) 18,0
21. (Cesgranrio 2011) Uma barra homogênea, com peso igual a 18 Newtons e 12 metros de
comprimento está suspensa na horizontal, em repouso, por 2 fios verticais que estão presos às
suas extremidades A e B, conforme a ilustração a seguir.
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Uma esfera com peso igual a 2 Newtons está pendurada a uma distância x da extremidade A.
Seja FB a tração exercida pelo fio sobre a extremidade B. A função que associa F B à distância x
0  x  12 é uma função de 1º grau, cujo coeficiente angular vale
a) 1/10
b) 1/6
c) 1/5
d) 1/4
e) 1/3
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Gabarito:
Resposta da questão 1:
[C]
Cada cabo irá interagir com a torre, aplicando nela uma força conforme figura abaixo:

Onde,
T  Tração do cabo
A tração que cada cabo exerce na torre pode ser decomposta em duas forças,
Tx  T  senθ  Força horizontal
Ty  T  cosθ  Força vertical e paralela ao eixo de rotação da torre.
Lembrando que forças paralelas ao eixo de rotação não exercem torque.
Analisando as forças que os três cabos exercem sobre a torre, tem-se:

Devido aos cabos serem equidistantes entre si, o ângulo formado entre eles é de 120. Além
disto, os cabos são igualmente tensionados, o que faz com que as componentes horizontais de
cada um dos cabos sejam iguais.
Desta forma, é de fácil visualização que estas três componentes horizontais irão se cancelar,
fazendo com que a força resultante na direção horizontal sobre a torre seja igual a zero.
[A] INCORRETA. Como explicado acima, as forças paralelas ao eixo de rotação não exercem
torque e as forças na horizontal cancelam-se. Logo, o torque sobre a torre é NULO.
[B] INCORRETA. Os cabos estão tensionados e não a torre.
[C] CORRETA. A torre sofre uma força de compressão devido as componentes verticais da
tração dos cabos.
[D] INCORRETA. A força peso é paralela ao eixo de rotação. Logo, não exerce torque sobre a
torre.
Resposta da questão 2:
[E]
A figura mostra as forças atuantes na escada AB, sendo M o seu ponto médio. Nela, também
são mostradas as dimensões relevantes.
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Aplicando as condições de equilíbrio a um corpo extenso, considerando a iminência de
escorregamento para a escada:
1ª) A resultante das forças é nula:

NS  PE  PT  10  70 10  NS  800 N


NP  Fat  μ NS
2ª) O Momento resultante é nulo:

 Mhorário   Mantihorário
μ

NS d  PE L
NS h

 NS d  Fat h  PE

L
L
 NS d  μ NS h  PE

2
2

2  800  4  100  2  3.000 
800  3
2.400

μ  1,25.

Resposta da questão 3:
[B]
Decompondo as forças nas direções horizontal e vertical, temos o diagrama de corpo livre
representado na figura abaixo:

Nota-se que a força normal é devida à força Fx sendo iguais em módulo.
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N  Fx  N  F  sen 30 (1)
Com o peso do corpo, podemos descobrir o valor da força Fy

Fy  P  F  cos 30  m  g
F

mg
(2)
cos 30

Substituindo (2) em (1):
mg
N
 sen 30  N  m  g  tan30
cos 30

N  1 kg  10 m / s2 

3
10 3
N 
 5,8 N
3
3

Resposta da questão 4:
a) Tendo como base as informações contidas no enunciado, bem como que α  30 e
β  60, pode ser feito um esquemático das forças que estão atuando no sistema.

Neste esquema não foi representada a tração T3 , pois é direto visualizar que esta tração é
exatamente o valor do Peso do semáforo. Logo, T3  80 N.
Decompondo as trações nos fios, tem-se:

Onde,
 T1x  T1  cos  30 

 T1y  T1  sen  30 

 T2x  T2  cos  60 
 T  T  sen 60
 
2
 2y
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Para o equilíbrio estático do sistema, é necessário que

F  0. Para isto, duas condições

devem ser satisfeitas:
1) O somatório das forças no eixo x deve ser igual a zero (
T1  cos  30   T2  cos  60 

Fx  0 ). Desta forma,

3
1
 T2 
2
2

T1 

T2  T1  3

2) O somatório das forças no eixo y deve ser igual a zero (

T1  sen  30   T2  sen  60   T3
T1 

Fy  0 ). Desta forma,

1
3
 T2 
 80
2
2

Substituindo T2  T1  3





1
3
 T1  3 
 80
2
2
T1 3  T1

 80
2
2
4  T1  160

T1 

T1  40 N
Com o valor de T1, pode-se chegar ao valor de T2 :

T2  T1  3
T2  40  3 N
Desta forma, os valores das tensões sofridas nos cabos 1, 2 e 3 são:
 T1  40 N

 T2  40  3 N
 T  80 N
 3
b) Analisando a equação do eixo x :
T1  cos  α   T2  cos β 

T1  T2  cos  α   cos β 
Logo,
α β
Resposta da questão 5:
[B]
Para que manter o sistema em equilíbrio,
MD  MB
F  dD  F  dB
0,2  10  0,5  2  10  dB
dB  0,05m
ou
dB  5cm

Página 15 de 26

professordanilo.com

estudeadistancia.professordanilo.com

Logo,
x  20  5

x  15cm
Resposta da questão 6:
[B]
Considerando o paciente e o bloco como pontos materiais, as forças atuantes em cada um
deles estão mostradas abaixo.

Como se trata de uma situação de equilíbrio, temos:
T  m g I


N  Ty  M g  N  T sen 30  M g


Fat  Tx  Fat  T cos30 III

II

(I) em (II):

N  m g sen 30  M g  N  50  10  m  10 

1
 N  500  5 m IV 
2

Na iminência de escorregar, a força de atrito estática no paciente atinge valor máximo.
Substituindo (IV) em (III):
μ N  m gcos30  0,26   500  5 m   m  10  0,87 

130  1,3  m  8,7  m  10  m  130 
m  13 kg

Resposta da questão 7:
[C]
Comentário: O enunciado pede a intensidade da força de tração no fio. Para que haja
equilíbrio da barra, o fio ligado à extremidade A deve estar tracionado. Para tal, as cargas
elétricas das pequenas esferas devem ser de sinais opostos. Se na expressão da força elétrica
as cargas não forem colocadas em módulo, a intensidade da tração será negativa, o que é um
absurdo.
A intensidade da força de tração no fio ligado na extremidade A é à da força elétrica entre as
cargas.
A figura ilustra a situação:
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Como a barra está em equilíbrio, o somatório dos momentos das forças em torno do ponto E é
nulo. Seja FB a intensidade da força de tração no fio “BC”
MFC

Ay

 MFC

By

 FAy D  FBy 3D

K 0 | Q || q | 3
1
 3 FB
2
2
2
d
FB 

3 K 0 | Q || q |
3 d2

 FA cos 30  3 FB cos 60 



.

Resposta da questão 8:
[C]
Se o portão está em equilíbrio, o somatório dos momentos em relação a qualquer ponto é nulo.
A figura mostra as componentes horizontais das forças atuantes nas dobradiças.

Em relação ao ponto B, temos:
B
MB
 MP
 FA 1,6  800  0,8   FA 
F
A

6.400
 400 N.
1,6

 FA  FB  400 N.

Resposta da questão 9:
[A]
Comentário: Se as placas estão dispostas num plano horizontal, uma força de direção
horizontal é qualquer força paralela a esse plano. Portanto, faltou definir o sentido dessas
forças. Ao que tudo indica, essas forças horizontais são de sentido para a direita ou para a
esquerda, em relação à figura dada.
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Assim, sendo k a constante de proporcionalidade, temos:

FL
αA
FL
1
α A  k
k

 α C  4 α A.

2

2
kF2L
 αC
α  k MF αB  k F L
 
α  k F 2 L
 αB  k F L
 α C  2 αB.
 C
 αC k F 2 L





4 α A  2 αB  α C

Resposta da questão 10:
[B]
Observação: O termo tensão tem a dimensão de força/área, a mesma de pressão. Se o
enunciado está se referindo apenas às forças suportadas pelos fios, o termo correto é tração.
Caso os fios sejam de mesma secção transversal, os termos acabam se equivalendo.
As figuras mostram as forças agindo em cada uma das situações:

De Figuras (a), do triângulo isóscele:
Ta  P.
De Figuras (b), aplicando a lei dos senos:
Tb
P
3
1
P

 Tb
P
 Tb 
.
sen 30 sen 120
2
2
3
Fazendo a razão entre as duas trações:
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 Ta  3 Tb 
3
1

Ta   3  2 Tb .

Resposta da questão 11:
[B]
Observe a figura abaixo.

O momento do peso em relação ao ponto fixo é M  PxLsen30  40x0,2x0,5  4,0N.m.
Resposta da questão 12:
[C]
O ponto B é tracionado por duas forças: uma vertical igual ao peso P e outra inclinada igual ao
peso Q. A figura abaixo mostra as forças atuando na barra já devidamente decompostas.

O somatório dos momentos das forças em relação a “A” deve ser nulo. Portanto:

Qsen30.AB  PxAB  Pbarra x
Qx0,5  50  100x

AB
2

1
 Q  200N
2

A resultante horizontal deve ser nula. Portanto:

Rx  Qcos30  200x0,87  174N
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A resultante vertical deve ser nula. Portanto:

Ry  Qsen30  P  Pbarra  Ry  174x0,5  50  100  Ry  150  87  63N
Resposta da questão 13:
a) Um corpo recebe tantas forças quantas forem as interações que ele realiza. A escada
interage com a Terra, com o solo, com a parede e com os pés da pessoa. São quatro
interações, portanto, quatro forças, conforme mostra a figura.

P : peso da escada;
N : exercida pela parede;
FP : exercida pelos pés da pessoa (já incluindo a componente normal e a componente de
atrito)
FS : exercida pelo solo (já incluindo a componente normal e a componente de atrito).
b) A figura mostra as forças ou componentes horizontais e verticais que agem na escada.

Quando a pessoa subir a distância máxima, a escada está na iminência de escorregar. Isto
significa que a força de atrito estático é máxima.
Estabelecendo as condições de equilíbrio:
1ª) A força resultante é nula:

Na Vertical: Ns  Fp  P  750  250  1.000 N.


Na horizontal : N  Fat   Ns  0,7 1.000   700 N.
2ª) O momento resultante é nulo  em módulo, o somatório dos momentos horários é igual
ao somatório dos momentos anti-horários.
Tomando como polo o ponto O:
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 N  5  cos 60  Fp  x  sen60  P 

5
 sen60 
3

1
3
5 3
 750  x 
 250  

2
2
3 2
5
14  3  3  x   3  5,2 x  14  2,9 
3
x  2,1 m.
700  5 

Resposta da questão 14:
[E]
A figura mostra as forças que agem no bloco: peso, F e a força de contato com a parede que
já está decomposta em normal e força de atrito.

Para haver equilíbrio a resultante deve ser nula, portanto:

(Fat)max  P  μN  mg  0,2N  60  N  300N
F  N  F  300N
Resposta da questão 15:
Esboço das forças que atuam no sistema:

Condição da questão:
Tmax  800N
P'  T  M.g  T  M.10  800
Mmax  80kg

Para que a pessoa levante a caixa sem deslizar, temos:
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Na pessoa: A  T.cosθ
Na caixa: T  P'  M.g
Ou seja, A  T.cos θ  A  P'.cos θ  A  M.g.cos θ (EQUAÇÃO 1)
Força de atrito que atua na pessoa: A  μ.N
Como: N  T.senθ  P  N  P  T.senθ  N  m.g  T.senθ
Teremos: A  μ.N  μ.(m.g  T.senθ)
Substituindo na equação 1:
A  M.g.cos θ  μ.(m.g  T.senθ)  M.g.cos θ
Lembre-se que: T  P'  M.g
Ou seja: μ.(m.g  T.senθ)  M.g.cos θ  μ.(m.g  M.g.senθ)  M.g.cos θ
Substituindo os valores:
μ.(m.g  M.g.senθ)  M.g.cos θ  1.(80.10  M.10.sen45º )  M.10.cos 45º  800  M.10

2
2
 M.10.
2
2

M  40 2kg M<Mmax, a resposta satisfaz a questão.
Resposta da questão 16:
[C]
A distância procurada está assinalada na figura abaixo como “D”.

Para que a barra fique em equilíbrio, é necessário que

MFO  0.

Note que o peso do bloco G1 tende a fazer a barra girar no sentido anti-horário e os pesos de
G2 e G3 no sentido horário. Portanto

P3 xD  P2 x6  P1x40  0  2P1xD  4P1x6  P1x40  0
2D  40  24  16  D  8 cm
Resposta da questão 17:
[A]
Desenhando as forças que atuam na prancha, antes do recipiente ser colocado sobre ela,
teremos o seguinte esquema:
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Verificamos que, inicialmente, a intensidade da reação do apoio B vale

P
, ou seja, ficamos
2

com as alternativas [A] e [C].
Desenhando as forças que atuam na prancha, após o recipiente ser colocado sobre ela,
teremos o seguinte esquema:

P' representa o peso do recipiente, que aumenta de acordo que V '  V. Quando V '  V,
V'
 1 e o recipiente estará cheio, ou seja, teremos o maior valor possível de P'.
V
Aplicando a somatória dos momentos das forças, em relação ao apoio A e tomando o sentido
horário como positivo, teremos:

m  0

y
y
y
R A .0  P'.x  P.  RB .y  0  P'.x  P.  RB .y  0  RB .y  P'.x  P. 
2
2
2
P'.x  P.y
P'.x P
 RB 
 RB 

2.y
2.y 2
Como x, y e P são constantes, concluímos que RB varia em função de P', ou seja, temos uma
função de primeiro grau – reta em RB X

V'
 1 – Alternativa [A].
V

Resposta da questão 18:
[A]
A figura mostra as forças que agem sobre cada bloco e a junção dos três fios:
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Isolando a junção  T3 cos60  T1  m3 .gcos60  T1 (01)
Isolando o bloco 1  μN1  μ.m1.g  T1 (02)
Igualando 02 e 01, vem: μm1g  m3 g.

m
1
μ  3 .
2
2m1

Resposta da questão 19:
[D]
A figura abaixo mostra as forças que agem na barra e as distâncias relevantes.

Para que a barra esteja em equilíbrio, é necessário que

 MFO  0 .

Então: 40(7  D)  10x2  20x3  280  40D  40  40D  240  D  6m .
Resposta da questão 20:
[A]
A figura mostra a barra e a decomposição da força de 20N.
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Para que a barra esteja em equilíbrio, a soma dos momentos deve ser nula.

F.L  (20 cos300 ).L  F  20 cos300  20

3
 10 3N  17,3N .
2

Resposta da questão 21:
[B]

M  0  F x12  18x6  2x  0  F
B

B



1
x9
6

Página 25 de 26

professordanilo.com

estudeadistancia.professordanilo.com

Resumo das questões selecionadas nesta atividade
Data de elaboração:
Nome do arquivo:

04/11/2015 às 18:37
ESTÁTICA

Legenda:
Q/Prova = número da questão na prova
Q/DB = número da questão no banco de dados do SuperPro®

Q/prova Q/DB

Grau/Dif.

Matéria

Fonte

Tipo

1 ............. 141801 ..... Elevada ......... Física............. Uece/2015............................ Múltipla escolha
2 ............. 134979 ..... Média ............ Física............. Espcex (Aman)/2015 ........... Múltipla escolha
3 ............. 143298 ..... Média ............ Física............. Pucrj/2015 ............................ Múltipla escolha
4 ............. 139182 ..... Média ............ Física............. Uema/2015 .......................... Analítica
5 ............. 140504 ..... Média ............ Física............. Cefet MG/2015..................... Múltipla escolha
6 ............. 132817 ..... Média ............ Física............. Acafe/2014 ........................... Múltipla escolha
7 ............. 127704 ..... Média ............ Física............. Espcex (Aman)/2014 ........... Múltipla escolha
8 ............. 127703 ..... Média ............ Física............. Espcex (Aman)/2014 ........... Múltipla escolha
9 ............. 129428 ..... Média ............ Física............. Uece/2014............................ Múltipla escolha
10 ........... 130949 ..... Média ............ Física............. Upe/2014 ............................. Múltipla escolha
11 ........... 121083 ..... Média ............ Física............. Pucrj/2013 ............................ Múltipla escolha
12 ........... 122254 ..... Elevada ......... Física............. Upe/2013 ............................. Múltipla escolha
13 ........... 122740 ..... Média ............ Física............. Ufpr/2013 ............................. Analítica
14 ........... 126318 ..... Média ............ Física............. Ibmecrj/2013 ........................ Múltipla escolha
15 ........... 109623 ..... Média ............ Física............. Uel/2012............................... Analítica
16 ........... 116984 ..... Média ............ Física............. Espcex (Aman)/2012 ........... Múltipla escolha
17 ........... 117106 ..... Média ............ Física............. Epcar (Afa)/2012 .................. Múltipla escolha
18 ........... 109021 ..... Média ............ Física............. Ufpr/2012 ............................. Múltipla escolha
19 ........... 104539 ..... Média ............ Física............. Upe/2011 ............................. Múltipla escolha
20 ........... 104523 ..... Média ............ Física............. Upe/2011 ............................. Múltipla escolha
21 ........... 103260 ..... Média ............ Física............. Cesgranrio/2011 .................. Múltipla escolha
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