
3° Lista de Exercícios Física 1° E.M. 

1. A ilustração a seguir refere-se a uma certa tarefa na qual o bloco B dez vezes mais pesado 

que o bloco A deverá descer pelo plano inclinado com velocidade constante (a = 0).  

 

Considerando que o fio e a polia são ideais, determine o coeficiente de atrito cinético entre o 

bloco B e o plano.  

Dados: 

sen α = 0,6 

cos α  = 0,8 

2.  Uma pessoa de massa 75Kg está dentro de um elevador e sobre uma balança de molas. 

Que peso indicará a balança se: 

a) o elevador estiver subindo com velocidade constante? 

b) o elevador estiver subindo com aceleração de 3 m/s
2
 ? 

c) o elevador estiver descendo com aceleração 5m/s
2
? 

d) o elevador estiver descendo com aceleração igual a"g "? 

( use g = 9,8 m/s
2
 ) 

3. O sistema indicado na figura a seguir, onde as polias são ideais, permanece em repouso 

graças a força de atrito entre o corpo de 10kg e a superfície de apoio. Calcule o valor da força 

de atrito e determine também, a direção e sentido desta força.  

 



4. Um homem caminhando na neve puxa um trenó,inicialmente em repouso, por meio de uma corda que 

faz um ângulo de 60° com a horizontal. Sabendo-se que ele aplica na corda uma força de 70N e o 

carrinho se desloca 10m na horizontal e tem massa de 20 kg, a força de atrito entre o carrinho e superfície 

horizontal vale 10 N. 

Dados: 
2

1
  60º cos  ;

2

3
  60º sen   

 

Analise as afirmações a seguir: 

I. O trabalho realizado pela força que homem aplicou na corda foi de 700J.  

II. O trabalho da força de atrito foi em módulo igual a 100J. 

III. O trabalho resultante neste deslocamento foi de 250J. 

IV. A velocidade do corpo no final do deslocamento de 10m é de 5m/s. 

É(São) correta(s) as afirmações: 

A) III, apenas.        B) I, apenas.           C) I e II, apenas.          D) I, II, III e IV.        E) II, III e IV. 

5. Na figura, o homem puxa a corda com uma força constante, horizontal e de intensidade 100 N, 

fazendo com que o bloco sofra, com velocidade constante, um deslocamento de 10 m ao longo do plano  

horizontal. Desprezando a resistência do ar e considerando o fio e a polia ideal, determine: 

 

a) o trabalho realizado pelo homem; 

b) o trabalho da força de atrito que o bloco recebe do plano horizontal de apoio. 

c) estude o trabalho de todas as forças envolvidas nos exercícios 1 e 3, para t = 1s.  


