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1. APRESENTAÇÃO PESSOAL
Para os que não me conhecem, meu nome é Lucas Costa e sou bacharel em Engenharia
Química, formado pela Universidade Federal Fluminense (2016) – UFF. Também obtive o grau de
Mestre em Engenharia Química (2018) pela UFF.
Durante a minha graduação, trabalhei em um laboratório dentro da faculdade, no qual tive a
oportunidade de estudar a síntese e a caracterização de Zeólitas, através de técnicas como a difração
de raios X e a espectrometria no infravermelho.
Na parte final de meu curso, me especializei na simulação e otimização computacional de
processos. Estudei o processo de validação e reconciliação de dados, e trabalhei com o controle
ótimo.
O começo de minha jornada se deu em 2009, ano no qual obtive êxito, dentre outros, nos
seguintes vestibulares:
• 1º lugar em Engenharia Civil do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da
Fonseca - CEFET-RJ
• 6º lugar em Medicina da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO
• 3º lugar geral para engenharias através do ENEM na Pontifícia Universidade Católica do Rio
de Janeiro (PUC-RJ)
• Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ
• Engenharia Química na Universidade Federal Fluminense – UFF
• Engenharia Química na Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ
Como consegui esses resultados?
Sobretudo pelo uso do material direcionado e alinhado com as provas anteriores do
vestibular pretendido, isso é a chave para a aprovação.
Trabalho com o preparo de candidatos para vestibulares desde 2011, sempre tendo como
foco principal a área de exatas. Portanto, prometo ofertar o melhor material ao meu alcance, para
otimizar a sua preparação.
Conte comigo em sua caminhada, e para ficar sabendo de todas as notícias relativas aos mais
diversos vestibulares ocorrendo em nosso país, convido você a seguir as mídias sociais do Estratégia
Vestibulares. Sinta-se também convidado a seguir o meu perfil pessoal, no qual trarei questões
resolvidas e mais dicas para sua preparação.
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2. COMO É O VESTIBULAR DA UNESP?

• A primeira fase, objetiva, é composta por 90 questões e com 5 horas de duração;
• São convocados para a segunda fase candidatos em quantidade correspondente a 10 vezes
o número de vagas ofertada para a carreira de escolha.
• A segunda fase envolve dois dias de questões discursivas, também chamadas de abertas. No
dia 15 de dezembro você terá que responder 24 questões, 12 delas de Ciências Humanas, 12
de Ciências da Natureza e Matemática. Já no dia seguinte, 16 de dezembro, serão apenas 12
questões de Linguagens e Códigos, acompanhadas da redação.
O vestibular UNESP cobrou um total de 519 conteúdos da disciplina Física desde 1999, dos
quais 245 eram algum conceito relacionado à Mecânica.

Questões de Física/UNESP por conteúdo desde 1999
Moderna Outros
3%
Magnetismo 3%
6%
Ondulatória
5%

Óptica
11%

Mecânica
46%

Termologia
12%

Eletricidade
14%
Mecânica

Eletricidade

Termologia

Óptica

Ondulatória

Magnetismo

Moderna

Outros

A mecânica é um tema de destaque na maioria dos vestibulares. Dentro desse tema, a
dinâmica, e mais específica a aplicação da mecânica newtoniana, são exaustivamente cobrados em
questões específicas, ou que misturam outros conceitos da Física.
Pensando nisso, resolvi trazer as leis fundamentais da mecânica newtoniana, além das
principais forças e aplicações, conforme cobradas em prova. Em seguida trouxe alguns exercícios do
seu vestibular, em ordem cronológica.
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Durante a resolução dos exercícios, procuro trazer o passo a passo de cada resolução,
trazendo as fórmulas necessárias sem muitas alterações. Isso significa resoluções maiores, contudo,
mais claras e de fácil compreensão.
Convido aos alunos mais experientes, ou já avançados na matéria, que usem os meus mapas
mentais para produzirem os seus próprios resumos, sejam eles na forma de mapas mentais ou não,
e que tentem resolver as questões trazidas nesse material. Saiba que você poderá sanar as suas
dúvidas durante a resolução comentada de cada questão.
Além disso, caso alguma confusão ainda permaneça, lembro que o Estratégia Vestibulares
oferece aos alunos um fórum de dúvidas online. Além disso, a vergonha e o constrangimento que
todos nós temos ao perguntar em uma sala de aula não existe nesse ambiente.

3. LEIS FUNDAMENTAIS DA MECÂNICA
Isaac Newton (1642-1727) foi um cientista inglês que efetuou grandes descobertas nas áreas
da astronomia, física, química, matemática, dentre outras.
Cabe ressaltar que a mecânica newtoniana não pode ser aplicada a todas as situações: se as
velocidades dos corpos envolvidos são muito elevadas, aproximando-se da velocidade da luz, deve
ser aplicada a teoria da relatividade geral, proposta por Albert Einstein mais de dois séculos depois
dos postulados de Newton.
Também não cabe aplicar a mecânica newtoniana quando os corpos envolvidos são de
dimensões atômicas ou subatômicas, nesse caso deve ser aplicada a mecânica quântica.
Nesse sentido, a mecânica newtoniana é considerada um caso particular da teoria proposta
por Einstein. Ainda assim, ela é de suma importância, visto que explica com relativa simplicidade os
mais diversos fenômenos cotidianos ao ser humano.
Os chamados referenciais inerciais são os referenciais nos quais as leis da mecânica
newtoniana podem ser aplicadas.

3.1 A 1ª LEI DA MECÂNICA NEWTONIANA
Enquanto nenhuma força externa atuar sobre um determinado corpo, esse deve
permanecer em estado de repouso ou em movimento retilíneo e uniforme.
A 1ª Lei de Newton, também conhecida como Lei da Inércia, diz que caso não seja aplicada
uma força externa que gere uma aceleração a um determinado corpo, esse não sairá
espontaneamente de seu estado de equilíbrio, seja em repouso absoluto ou em movimento
retilíneo e uniforme.
Com isso, se você estacionar o seu carro em uma rua plana, e sem qualquer freio acionado,
não espere que ele saia andando espontaneamente.
Da mesma forma, quando você estiver dirigindo em velocidade constante por uma estrada
plana, não fossem o atrito e a resistência do ar, o seu veículo tenderia a permanecer naquela
velocidade, caso nem os freios nem o acelerador fossem acionados.
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3.2 A 2ª LEI DA MECÂNICA NEWTONIANA
Uma força motriz faz com que a quantidade de movimento de um determinado corpo
se altere proporcionalmente à intensidade dessa força e com direção igual àquela em
que atua.
Isso significa que o produto entre a massa de um corpo e seu vetor aceleração é diretamente
proporcional à resultante das forças a ele exercida.

O vetor força resultante e aceleração sempre deverão ter a mesma direção e o mesmo sentido.
A 2ª lei de Newton será a lei mais aplicada aos exercícios que estudaremos. Ela nos permite
relacionar uma força e uma aceleração segundo a seguinte equação:
⃗𝑭𝒓𝒆𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆 = 𝒎 ∙ 𝒂
⃗
⃗ = 𝒌𝒈 ∙ 𝒎⁄𝒔𝟐 = 𝑵
𝑭

[𝒎] = 𝒌𝒈

2ª lei de Newton
[𝒂
⃗ ] = 𝒎⁄𝒔𝟐

3.3 A 3ª LEI DA MECÂNICA NEWTONIANA
A qualquer força, ou ação, opõe-se uma reação de mesma intensidade, mesma
direção e sentido oposto.
A 3ª Lei de Newton também é conhecida como princípio da ação e reação. Isso significa que
se um corpo A, entra em contato com um corpo B e nele aplica uma força 𝐹𝑎𝑏 , então B aplicará em
A uma força 𝐹𝑏𝑎 de mesmo módulo, mesma direção, porém sentido oposto a 𝐹𝑎𝑏 .
Um bom exemplo desse princípio é o lançamento de um foguete. Quando os motores são
acionados, uma enorme força é feita no chão da base de lançamento, essa superfície devolve uma
força com mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto. Isso permite que veículo seja
impulsionado em direção ao espaço.

4. AS PRINCIPAIS FORÇAS
Estudaremos, de forma rápida e direta, as principais forças cobradas nas questões de Física
dos últimos anos. Pesquisei uma grande quantidade de questões já exigidas acerca do tópico para
produzir o melhor material para você.
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4.1 A FORÇA PESO
Um corpo de massa 𝑚, sujeito a aceleração da gravidade 𝑔 terá um peso 𝑃⃗, que pode ser
calculado pela aplicação direta da 2ª lei de Newton:
⃗𝑷
⃗ =𝒎∙𝒈
⃗⃗
[𝒎] = 𝒌𝒈

[𝒂
⃗ ] = 𝒎⁄𝒔𝟐

A força Peso
⃗𝑷
⃗ = 𝒌𝒈 ∙ 𝒎⁄𝒔𝟐 = 𝑵

Vamos agora analisar o esquema das forças envolvidas um bloco em repouso sob uma mesa.

A força Peso e Normal entre um bloco e uma mesa.

⃗ . Em
O bloco, sujeito à aceleração da gravidade, exerce sobre a mesa a força peso ⃗𝑷
contrapartida, para sustentar o peso do objeto, a mesa exerce uma força sob o bloco chamada de
⃗ 𝑵 . Ela tem mesma direção e mesmo módulo que o peso 𝑃⃗ do bloco, porém sentido
força normal, 𝑭
oposto.

Não se engane: a força normal e a força peso não são um par ação e reação. O peso é a força com
a qual a Terra atrai um corpo, logo a reação a essa força é a que a Terra exerce no corpo,
constituindo, assim, um par ação e reação.
Estranho? Nem tanto! Você, por exemplo, exerce na Terra uma força equivalente ao seu peso.
Contudo, como a massa da terra é desproporcionalmente superior à sua, a aceleração que você gera
na Terra é praticamente imensurável.
Vamos praticar?
(2019/Questão Inédita)
Na superfície da Terra, onde a gravidade é aproximadamente de 10 𝑚/𝑠 2 , uma certa partícula
tem um peso de 44 𝑁. Em um planeta Z, no qual 𝑔𝑍 = 5,0 𝑚/𝑠 𝑠 , quanto vale a
Física – Professor Lucas Costa
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a) força peso dessa partícula?
b) massa dessa partícula?
Já em um local onde 𝑔 = 0, como no vácuo sideral, quanto vale a
c) força peso dessa partícula?
d) massa dessa partícula?
Comentários
Antes de respondermos às alternativas devemos calcular a massa da partícula a partir do
cenário em que seu peso e a aceleração da gravidade são conhecidos:
𝑃 =𝑚∙𝑔

Força Peso

44 = 𝑚 ∙ 10
𝑚=

44
= 4,4 𝑘𝑔
10

a) Para determinarmos o peso da partícula no planeta Z, no qual 𝑔 = 5,0 𝑚/𝑠 𝑠 , devemos
multiplicar essa nova aceleração pela massa da partícula.

A massa é uma quantificação da matéria que compõe um certo corpo e, portanto, não varia
caso ocorram alterações na aceleração da gravidade. A força peso, essa sim, está sujeita a alterações
na aceleração da gravidade.
𝑃𝑍 = 𝑚 ∙ 𝑔𝑍

Força Peso

𝑃𝑍 = 4,4 ∙ 5,0
𝑃𝑍 = 22 𝑁
b) Conforme expresso anteriormente, a massa da partícula não deve se alterar e, portanto,
continuará a valer 𝑚 = 4,4 𝑘𝑔.
c) Em um local com gravidade zero A Força Peso também é nula. Isso decorre do fato de a
força peso ser função da aceleração da gravidade local.
𝑃𝑒𝑠𝑝𝑎ç𝑜 = 𝑚 ∙ 𝑔𝑒𝑠𝑝𝑎ç𝑜

Força Peso

𝑃𝑒𝑠𝑝𝑎ç𝑜 = 4,4 ∙ 0
𝑃𝑒𝑠𝑝𝑎ç𝑜 = 0 𝑁
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d) A massa da partícula continuará a valer 𝑚 = 4,4 𝑘𝑔, mesmo em um local de gravidade
zero.
Gabarito: a) 𝑷′ = 𝟐𝟐 𝑵, b) 𝒎 = 𝟒, 𝟒 𝒌𝒈, c) 𝑷 = 𝟎, d) 𝒎 = 𝟒, 𝟒 𝒌𝒈.

4.2 A FORÇA DE ATRITO
Entenda a força de atrito como uma força de resistência. Uma força de atrito não deve existir
sozinha, ela é fruto de alguma outra força. O atrito nunca será superior, em módulo, à força que o
gerou: ele deverá, no máximo, ser capaz de igualar-se a sua força geradora.

Para a Física, algo estático é aquele em repouso, com velocidade nula. Por outro lado, algo
dinâmico é aquele que se movimenta. Dito isso, estudaremos dois tipos de atrito: o atrito estático
e o atrito dinâmico.
A expressão usada para calcular o módulo do atrito estático é a mesma usada para o atrito
dinâmico. O coeficiente de atrito é expresso pela letra 𝝁, é responsável por diferenciar cada tipo de
atrito e, além disso, é uma grandeza adimensional.
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑭𝒂𝒕𝒆𝒔𝒕á𝒕𝒊𝒄𝒐 = 𝝁𝒆𝒔𝒕á𝒕𝒊𝒄𝒐 ∙ 𝑵

Força de atrito estático

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑭𝒂𝒕𝒅𝒊𝒏â𝒎𝒊𝒄𝒐 = 𝝁𝒅𝒊𝒏â𝒎𝒊𝒄𝒐 ∙ 𝑵

Força de atrito dinâmico

[𝑭𝒂𝒕] = 𝑵 (𝑵𝒆𝒘𝒕𝒐𝒏)

[𝝁] = 𝟏 (𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍)

⃗⃗ = 𝑵 (𝑵𝒆𝒘𝒕𝒐𝒏)
𝑵

Sendo mais rigoroso, o atrito é uma força de contato proveniente da interação entre dois
corpos. Geralmente estudamos um bloco, em movimento ou não, e o plano quase sempre é estático.
O importante é que você entenda quando aplicar cada um deles, pois, geralmente, as
questões trazem tanto o coeficiente de atrito estático 𝜇𝑒 quanto o coeficiente de atrito dinâmico 𝜇𝑑
em seus enunciados.
O atrito dinâmico também pode ser chamado de atrito cinético, tenha em mente que essas
duas nomenclaturas remetem ao atrito existente quando o corpo sujeito ao atrito está em
movimento.
Vamos entender quando usar o atrito estático e o dinâmico em uma situação prática:
(2019/INÉDITA)
Suponha um bloco de massa 1,0 kg, em uma superfície plana e horizontal. O coeficiente de
atrito estático entre o bloco e o plano 𝜇𝑒 = 0,40 e o coeficiente de atrito dinâmico entre o
bloco e plano 𝜇𝑑 = 0,20. Vamos adotar que a aceleração da gravidade seja 𝑔 = 10 𝑚/𝑠 2 . Qual
a aceleração do bloco quando é aplicada uma força horizontal 𝐹 , com sentido da direita para a
esquerda, de módulo igual a
a) 2,0 N;

b) 4,0 N;
Física – Professor Lucas Costa
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Comentários

Separe alguns instantes de sua prova para fazer um esquema das forças envolvidas sempre
que você se deparar com uma questão que envolva forças. Garanto que será de grande proveito,
pois o ajudará bastante na resolução da questão.
⃗ tem o
Perceba que como o bloco está em equilíbrio na vertical, temos que a força normal ⃗𝑵
⃗⃗ .
mesmo módulo do peso do bloco 𝑷
A força de atrito 𝐹 𝑎𝑡, nesse caso, deverá ser expressa como uma força de direção horizontal,
que está se opondo à força 𝐹 , aplicada ao bloco. Como ⃗𝑭 tem sentido da direita para a esquerda,
⃗𝑭𝒂𝒕 terá sentido da esquerda para a direita.

O primeiro passo nesse tipo de questão é calcular o atrito estático máximo que poderá existir
entre o bloco e a mesa.
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 𝑒,𝑚á𝑥 = 𝜇𝑒 ∙ 𝑁
⃗
𝐹𝑎𝑡
⃗ é o mesmo módulo do peso do bloco ⃗𝑷
⃗:
E como o módulo da força normal ⃗𝑵
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐹𝑎𝑡𝑒,𝑚á𝑥 = 𝜇𝑒 ∙ 𝑃⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐹𝑎𝑡𝑒,𝑚á𝑥 = 𝜇𝑒 ∙ 𝑚 ∙ 𝑔
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 𝑒,𝑚á𝑥 = 0,4 ∙ 1 ∙ 10 = 4,0 𝑁
𝐹𝑎𝑡
a) Então ao aplicarmos uma força 𝐹 = 2,0 𝑁 a força de atrito será ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐹𝑎𝑡𝑒 = 4,0 𝑁?

NÃO.

O atrito nunca terá módulo maior que a força a qual induziu a sua existência.
Física – Professor Lucas Costa
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Nesse caso, será ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐹𝑎𝑡𝑒 = 2,0 𝑁. O suficiente para equilibrar a força 𝐹 = 2,0 𝑁. Lembre-se que
o que calculamos foi o atrito estático MÁXIMO da situação trazida.
Desse modo, a força resultante sobre o bloco será nula, e então, a aceleração do bloco
também será nula.
b) Agora sim! Quando a força 𝐹 = 4,0 𝑁, o atrito estático será ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐹𝑎𝑡𝑒 = 4,0 𝑁. Perceba que
4,0 𝑁 é a valor máximo da força que o atrito estático consegue equilibrar. Nessa situação, dizemos
que o bloco está na iminência do movimento
De forma análoga à alternativa “a”, a força resultante sobre o bloco será nula, e então, a
aceleração do bloco também será nula.
c) Quando 𝐹 = 6,0 𝑁 sabemos que o atrito estático não será mais capaz de manter o bloco
em equilíbrio estático. Isso acontece porque 𝐹 = 6,0 𝑁 é maior que o ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐹𝑎𝑡𝑒,𝑚á𝑥 = 4,0 𝑁.
Nessa situação teremos a atuação do atrito dinâmico, e deveremos usar a 2ª lei de Newton
para calcularmos a aceleração do bloco.
⃗𝑭𝒓𝒆𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆 = 𝒎 ∙ 𝒂
⃗

2ª lei de Newton

Na situação proposta, qual diferença representará a força resultante, em outras
palavras, “quem ganha e quem perde”?
O atrito nunca será superior à força que o originou, por esse motivo, devemos escrever para
os módulos das forças:

𝐹 − 𝐹𝑎𝑡𝑑𝑖𝑛â𝑚𝑖𝑐𝑜 = 𝑚 ∙ 𝑎
𝐹 − 𝜇𝑑 ∙ 𝑁 = 𝑚 ∙ 𝑎
𝐹 − 𝜇𝑑 ∙ 𝑃 = 𝑚 ∙ 𝑎
𝑎=
𝑎=

𝐹 − 𝜇𝑑 ∙ 𝑃
𝑚

𝐹 − 𝜇𝑑 ∙ 𝑚 ⋅ 𝑔
𝑚

Física – Professor Lucas Costa
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NÃO, aluno. Não podemos cortar a massa acima e abaixo da fração, devido à subtração
que existe no numerador. Devemos substituir os valores fornecidos:
𝑎=

6 − 0,2 ∙ 1 ∙ 10 6 − 2 4
=
= = 4,0 𝑚/𝑠 2
1
1
1

Gabarito: a) nula b) nula c) 𝒂 = 𝟒, 𝟎 𝒎/𝒔𝟐 .

4.3 A FORÇA ELÁSTICA
A força elástica exercida por uma mola é definida segundo a Lei de Hooke:
⃗ 𝒆𝒍á𝒔𝒕𝒊𝒄𝒂 = 𝒌𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 ∙ 𝒙
𝑭
⃗ 𝒆𝒍á𝒔𝒕𝒊𝒄𝒂 ] = 𝑵
[𝑭

[𝒌𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 ] = 𝑵/𝒎

Força elástica
[𝒙] = 𝒎

Entenda a força elástica como a força de resistência de um corpo elástico contra ser esticado
ou comprimido. É a força que a mola faz para tentar voltar ao seu estado original.
Alguns autores preferem escrever a Lei de Hooke com um sinal negativo, numa tentativa de
expressar essa tendência de ir contra a distensão não natural sofrida pela mola.

As questões costumam trazer o quanto a mola foi estendida ou comprimida em 𝒄𝒎. Contudo,
a constante elástica 𝒌 costuma ser apresentada em 𝑵/𝒎. Fique atento para efetuar as conversões
de unidades necessárias.

5. PRINCIPAIS APLICAÇÕES DA MECÂNICA NEWTONIANA
Aluno, nesta seção, trarei as principais situações cobradas em provas. Não tente decorar caso
a caso, procure entender como foram aplicadas as leis de Newton.

5.1 O PLANO HORIZONTAL SEM ATRITO
Suponha uma força horizontal 𝐹 , aplicada em um bloco A de massa 𝑚𝑎 . A força 𝐹 é
responsável por fazer todo o bloco A se locomover.

A força ⃗𝑭 aplicada ao bloco A.

Para essa situação, escrever:
Física – Professor Lucas Costa
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⃗ = 𝒎𝒂 ∙ 𝒂
⃗
𝑭
Suponha agora que essa mesma força horizontal 𝐹 seja aplicada em um bloco A, de massa
𝑚𝑎 , em contato com um bloco B, de massa 𝑚𝑏 .

A força ⃗𝑭 aplicada ao bloco A que é responsável por produzir a aceleração de todo o conjunto.

A força 𝐹 é responsável por fazer todo o conjunto formado pelos blocos A e B se locomover.
Portanto, ao aplicarmos a segunda lei de Newton desse novo conjunto, devemos escrever:
⃗ = (𝒎𝒂 + 𝒎𝒃 ) ∙ 𝒂
⃗ 𝒄𝒐𝒏𝒋𝒖𝒏𝒕𝒐
𝑭
Paralelamente, é possível analisar separadamente os blocos A e B. Porém, é importante frisar
que, mesmo fazendo a análise individual de cada bloco, a aceleração de cada um deles será a
aceleração do conjunto.
Nas duas figuras abaixo, 𝐹𝑎𝑏 é a força que o bloco A exerce em B e 𝐹𝑏𝑎 a que B exerce em A.

⃗ aplicada ao bloco A e a força 𝑭
⃗ 𝒃𝒂 que B exerce em A.
A força 𝑭

Podemos escrever para o bloco A, isoladamente:
⃗𝑭−𝑭
⃗ 𝒃,𝒂 = 𝒎𝒂 ∙ 𝒂
⃗ 𝒄𝒐𝒏𝒋𝒖𝒏𝒕𝒐
Lembre-se que 𝐹𝑎𝑏 e 𝐹𝑏𝑎 têm mesmo módulo, mesma direção, porém sentidos opostos.
Agora, estudando isoladamente o bloco B:

A força ⃗𝑭𝒂𝒃 aplicada ao bloco B.

Física – Professor Lucas Costa
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Para o bloco B, de forma isolada, podemos escrever:
⃗𝑭𝒂,𝒃 = 𝒎𝒃 ∙ 𝒂
⃗ 𝒄𝒐𝒏𝒋𝒖𝒏𝒕𝒐
Esse raciocínio pode ser extrapolado para uma quantidade qualquer de blocos justapostos.

5.2 O PLANO INCLINADO SEM ATRITO
Suponha um corpo de massa 𝑚 abandonado em um plano inclinado em um ângulo 𝜃 em
relação a horizontal. As forças atuando no conjunto descrito são as que se seguem:

As forças atuando em um corpo abandonado em um plano inclinado em 𝜽 em relação a horizontal.

Nesse caso podemos escrever a força resultante no eixo x como:
⃗𝑭𝒓,𝒙 = ⃗𝑷
⃗ 𝒙 = 𝐏 ∙ 𝐬𝐞𝐧(𝛉) = 𝒎𝒈 ∙ 𝐬𝐞𝐧(𝛉)
E para o eixo y:
⃗ 𝒚 = 𝐏 ∙ 𝐜𝐨𝐬(𝛉) = 𝒎𝒈 ∙ 𝐜𝐨𝐬(𝛉)
𝑵 = ⃗𝑷

5.3 O ELEVADOR
Uma balança é colocada em um elevador e nela repousa um homem de massa 70 𝑘𝑔. O
marcador da balança indica 70 𝑘𝑔, o que significa uma força de 700 𝑁 (adotando 𝑔 ≅ 10 𝑚⁄𝑠 2 ) a
ela aplicada. O que acontece com a marcação da balança quando o elevador sobe com velocidade
constante?
Nada de anormal, continua indicando 70 𝑘𝑔. Isso porque durante o movimento uniforme não
existem acelerações externas.
Um diagrama das forças na situação descrita é expresso na figura abaixo:

Física – Professor Lucas Costa
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As forças atuando sobre um passageiro em um elevador deslocando-se com velocidade constante.

Perceba que a resultante das forças é nula, portanto, a aceleração sob o passageiro também
é nula. Cabe ressaltar que caso o elevador estivesse descendo com velocidade constante a balança
iria marcaria os mesmos 70 𝑘𝑔 e a explicação seria semelhante.
Imaginemos agora que o elevador suba de forma acelerada ou desça em movimento
retardado, sempre com uma aceleração de 1 𝑚⁄𝑠 2 , o que a balança mostraria nesse caso?
⃗ > 𝑃⃗ . Com isso, a resultante das forças terá sentido para cima e o mostrador
Nos dois casos 𝑁
da balança informará um valor superior ao peso real do passageiro. É possível calcular esse valor
para a situação descrita, fazendo uso da segunda lei de Newton:
⃗ − 𝑃⃗ = 𝑚 ∙ a
𝑁
⃗ = 𝑃⃗ + 𝑚 ∙ a
𝑁
⃗ =𝑚∙ 𝑔+ 𝑚∙ a
𝑁
⃗ = 𝑚 ∙ ( 𝑔 + a)
𝑁
⃗ = 70 ∙ ( 10 + 1) = 770 N
𝑁
Logo, quando um elevador sai do repouso e começa a deslocar-se verticalmente debaixo para
cima, caso o faça com aceleração de 1 𝑚⁄𝑠 2 , uma pessoa de 70 𝑘𝑔 terá seu peso aferido como
770 𝑁, ao invés de 700 𝑁, enquanto houver aceleração. Isso significa que o mostrador da balança
ficaria próximo aos 77 𝑘𝑔.

Novamente trago o meu apelo: jamais confunda os conceitos de massa e peso. A massa é uma
propriedade intrínseca à matéria, independente de fatores externos. Isso significa que uma barra
de ouro de 1 𝑘𝑔 terá essa massa na superfície da Terra, em Marte, no espaço sideral, ou em qualquer
outro lugar.
Por outro lado, o peso é uma força dependente da aceleração da gravidade a qual o corpo está
submetido. Dessa forma, o peso da mesma barra de ouro varia conforme o local onde ela se
encontra.
Física – Professor Lucas Costa
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5.4 A POLIA SIMPLES ALIADA AO PLANO HORIZONTAL SEM ATRITO
Suponha um bloco A, de massa 𝑚𝐴 , preso a um bloco B, de massa 𝑚𝐵 , por uma corda que
passa por uma polia. Tanto a corda quanto a polia são ideais, ou seja, tem massa desprezível.
O atrito entre o bloco A e o plano deve ser desprezado. A situação é representada abaixo:

Blocos A e B conectados por uma corda ideal através e uma polia também ideal.

Pela análise da figura, é possível inferir o equilíbrio vertical das forças que atuam no bloco A:
⃗⃗ 𝑨 = 𝑷
⃗⃗ 𝑨
𝑵
Além disso, o peso do bloco B atua como força resultante responsável por mover todo o
conjunto:
𝐹𝑅 = 𝑃⃗𝐵
(𝑚𝐴 + 𝑚𝐵 ) ∙ 𝑎𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 = 𝑃⃗𝐵
⃗ 𝒄𝒐𝒏𝒋𝒖𝒏𝒕𝒐 =
𝒂

⃗𝑷
⃗𝑩
𝒎𝑨 + 𝒎𝑩

Esse conteúdo pode ser encontrado de maneira mais aprofundada na Aula 02 do curso
intensivo de Física.
Sugiro agora que você tente montar um resumo da aula, seja ele normal ou na forma de um
ou mais mapas mentais. Em seguida, convido você a explorar alguns exercícios acerca do tema que
já foram cobrados em seu vestibular.
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6. RESUMO DA AULA EM MAPAS MENTAIS
Atenção: use o(s) mapa(as) mental(ais) como forma de fixar o conteúdo e para consulta
durante a resolução das questões, não tente decorar as fórmulas específicas para cada situação,
ao invés disso entenda como deduzi-las.
Tente elaborar os seus mapas mentais, eles serão de muito mais fácil assimilação do que
um montado por outra pessoa. Além disso, leia um mapa mental a partir da parte superior direita,
e siga em sentido horário.
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7. JÁ CAIU NA UNESP

7.1 LISTA DE QUESTÕES
1. (2018/UNESP – 1ª FASE)
A tirolesa é uma prática recreativa na qual uma pessoa, presa a um sistema de roldanas que
permite o controle da velocidade, desliza por um cabo tensionado. A figura mostra uma pessoa
praticando tirolesa e quatro possíveis direções e sentidos da força resultante sobre ela.

Supondo que, em dado instante, a pessoa desce em movimento acelerado, a força resultante
sobre ela tem
(A) intensidade nula.
(B) direção e sentido indicados pela seta 3.
(C) direção e sentido indicados pela seta 1.
(D) direção e sentido indicados pela seta 4.
(E) direção e sentido indicados pela seta 2.
2. (2017/UNESP – 1ª FASE)
Um homem sustenta uma caixa de peso 1000 𝑁, que está apoiada em uma rampa com atrito,
a fim de colocá-la em um caminhão, como mostra a figura 1. O ângulo de inclinação da rampa
em relação à horizontal é igual a 𝜃1 e a força de sustentação aplicada pelo homem para que a
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caixa não deslize sobre a superfície inclinada é F, sendo aplicada à caixa paralelamente à
superfície inclinada, como mostra a figura 2.

Quando o ângulo 𝜃1 é tal que 𝑠𝑒𝑛 𝜃1 = 0,60 e 𝑐𝑜𝑠 𝜃1 = 0,80, o valor mínimo da intensidade
da força 𝐹 é 200 𝑁. Se o ângulo for aumentado para um valor 𝜃2 , de modo que 𝑠𝑒𝑛 𝜃2 = 0,80e
𝑐𝑜𝑠 𝜃2 = 0,60, o valor mínimo da intensidade da força F passa a ser de
a) 400 𝑁.

b) 350 𝑁.

c) 800 𝑁.

d) 270 𝑁.

e) 500 𝑁.

3. (2017/UNESP – 1ª FASE)
Na linha de produção de uma fábrica, uma esteira rolante movimenta-se no sentido indicado
na figura 1, e com velocidade constante, transportando caixas de um setor a outro. Para fazer
uma inspeção, um funcionário detém uma das caixas, mantendo-a parada diante de si por
alguns segundos, mas ainda apoiada na esteira que continua rolando, conforme a figura 2.

No intervalo de tempo em que a esteira continua rolando com velocidade constante e a caixa
é mantida parada em relação ao funcionário (figura 2), a resultante das forças aplicadas pela
esteira sobre a caixa está corretamente representada na alternativa
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4. (2016/UNESP)
Em um parque de diversões, existe uma atração na qual o participante tenta acertar bolas
de borracha na boca da figura de um palhaço que, presa a uma mola ideal, oscila em
movimento harmônico simples entre os pontos extremos A e E, passando por B, C e D, de modo
que em C, ponto médio do segmento AE, a mola apresenta seu comprimento natural, sem
deformação.

Uma pessoa, ao fazer suas tentativas, acertou a primeira bola quando a boca passou por uma
posição em que o módulo de sua aceleração é máximo e acertou a segunda bola quando a
boca passou por uma posição onde p módulo de sua velocidade é máximo. Dos pontos
indicados na figura, essas duas bolas podem ter acertado a boca da figura do palhaço,
respectivamente, nos pontos
a) A e C.

b) B e E.
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5. (2016/UNESP – 1ª FASE)
Algumas embalagens trazem, impressas em sua superfície externa, informações sobre a
quantidade máxima de caixas iguais a ela que podem ser empilhadas, sem que haja risco de
danificar a embalagem ou os produtos contidos na primeira caixa da pilha, de baixo para cima.
Considere a situação em que três caixas iguais estejam empilhadas dentro de um elevador e
que, em cada uma delas, esteja impressa uma imagem que indica que, no máximo, seis caixas
iguais a ela podem ser empilhadas.

Suponha que esse elevador esteja parado no andar térreo de um edifício e que passe a
descrever um movimento uniformemente acelerado para cima. Adotando 𝑔 = 10 𝑚/𝑠 2 , é
correto afirmar que a maior aceleração vertical que esse elevador pode experimentar, de
modo que a caixa em contato com o piso receba desse, no máximo, a mesma força que
receberia se o elevador estivesse parado e, na pilha, houvesse seis caixas, é igual a
a) 4 𝑚/𝑠 2 .

b) 8 𝑚/𝑠 2 .

c) 10 𝑚/𝑠 2 .

d) 6 𝑚/𝑠 2 .

e) 2 𝑚/𝑠 2 .

6. (2015/UNESP – 1ª FASE)
O equipamento representado na figura foi montado com o objetivo de determinar a constante
elástica de uma mola ideal. O recipiente R, de massa desprezível, contém água; na sua parte
inferior, há uma torneira T que, quando aberta, permite que a água escoe lentamente com
vazão constante e caia dentro de outro recipiente B, inicialmente vazio (sem água), que
repousa sobre uma balança. A torneira é aberta no instante 𝑡 = 0 e os gráficos representam,
em um mesmo intervalo de tempo (𝑡’), como variam o comprimento L da mola (gráfico 1), a
partir da configuração inicial de equilíbrio, e a indicação da balança (gráfico 2).
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Analisando as informações, desprezando as forças entre a água que cair no recipiente B e o
recipiente R e considerando 𝑔 = 10 𝑚/𝑠 2 , é correto concluir que a constante elástica k da
mola, em 𝑁/𝑚, é igual a
a) 120.

b) 80.

c) 100.

d) 140.

e) 60.

7. (2014/UNESP – 1ª FASE)
Ao tentar arrastar um móvel de 120 𝑘𝑔 sobre uma superfície plana e horizontal, Dona Elvira
percebeu que, mesmo exercendo sua máxima força sobre ele, não conseguiria movê-lo, devido
à força de atrito entre o móvel e a superfície do solo. Chamou, então, Dona Dolores, para ajudála. Empurrando juntas, elas conseguiram arrastar o móvel em linha reta, com aceleração
escalar constante de módulo 0,2 𝑚/𝑠 2 .
Sabendo que as forças aplicadas pelas duas senhoras tinham a mesma direção e o mesmo
sentido do movimento do móvel, que Dona Elvira aplicou uma força de módulo igual ao dobro
da aplicada por Dona Dolores e que durante o movimento atuou sobre o móvel uma força de
atrito de intensidade constante e igual a 240 𝑁, é correto afirmar que o módulo da força
aplicada por Dona Elvira, em newtons, foi igual a
a) 340.

b) 60.

c) 256.

d) 176.

e) 120.

8. (2014/UNESP – 1ª FASE)
O bungee jump é um esporte radical no qual uma pessoa salta no ar amarrada pelos tornozelos
ou pela cintura a uma corda elástica.
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Considere que a corda elástica tenha comprimento natural (não deformada) de 10 𝑚. Depois
de saltar, no instante em que a pessoa passa pela posição A, a corda está totalmente na vertical
e com seu comprimento natural. A partir daí, a corda é alongada, isto é, tem seu comprimento
crescente até que a pessoa atinja a posição B, onde para instantaneamente, com a corda
deformada ao máximo.

Desprezando a resistência do ar, é correto afirmar que, enquanto a pessoa está descendo pela
primeira vez depois de saltar, ela
(A) atinge sua máxima velocidade escalar quando passa pela posição A.
(B) desenvolve um movimento retardado desde a posição A até a posição B.
(C) movimenta-se entre A e B com aceleração, em módulo, igual à da gravidade local.
(D) tem aceleração nula na posição B.
(E) atinge sua máxima velocidade escalar numa posição entre A e B.
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7.2 GABARITO DAS QUESTÕES SEM COMENTÁRIOS
1. E

2. E

3. C

4. A

5. C

6. A

7. D

8. E

7.3 QUESTÕES RESOLVIDAS E COMENTADAS
1. (2018/UNESP – 1ª FASE)
A tirolesa é uma prática recreativa na qual uma pessoa, presa a um sistema de roldanas que
permite o controle da velocidade, desliza por um cabo tensionado. A figura mostra uma pessoa
praticando tirolesa e quatro possíveis direções e sentidos da força resultante sobre ela.

Supondo que, em dado instante, a pessoa desce em movimento acelerado, a força resultante
sobre ela tem
(A) intensidade nula.
(B) direção e sentido indicados pela seta 3.
(C) direção e sentido indicados pela seta 1.
(D) direção e sentido indicados pela seta 4.
(E) direção e sentido indicados pela seta 2.
Comentários
Sendo o movimento da pessoa de descida e acelerado, o vetor aceleração terá direção
paralela ao cabo tensionado e sentido de descida, representado pela seta de número 2.
Pela segunda lei da mecânica newtoniana podemos inferir que a força resultante e aceleração
devem a mesma direção e o mesmo sentido:
2ª lei de Newton

𝐹𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 𝑚 ∙ 𝑎
𝐹 = 𝑘𝑔 ∙ 𝑚⁄𝑠 2 = 𝑁

[𝑚] = 𝑘𝑔
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Assim, a força resultante também terá direção e sentido indicados pela seta 2.
Gabarito: “e”.
2. (2017/UNESP – 1ª FASE)
Um homem sustenta uma caixa de peso 1000 𝑁, que está apoiada em uma rampa com atrito,
a fim de colocá-la em um caminhão, como mostra a figura 1. O ângulo de inclinação da rampa
em relação à horizontal é igual a 𝜃1 e a força de sustentação aplicada pelo homem para que a
caixa não deslize sobre a superfície inclinada é F, sendo aplicada à caixa paralelamente à
superfície inclinada, como mostra a figura 2.

Quando o ângulo 𝜃1 é tal que 𝑠𝑒𝑛 𝜃1 = 0,60 e 𝑐𝑜𝑠 𝜃1 = 0,80, o valor mínimo da intensidade
da força 𝐹 é 200 𝑁. Se o ângulo for aumentado para um valor 𝜃2 , de modo que 𝑠𝑒𝑛 𝜃2 = 0,80e
𝑐𝑜𝑠 𝜃2 = 0,60, o valor mínimo da intensidade da força F passa a ser de
a) 400 𝑁.

b) 350 𝑁.

c) 800 𝑁.

d) 270 𝑁.

e) 500 𝑁.

Comentários
Devemos começar fazendo um esquema das forças na situação descrita:

Com base na figura, podemos escrever para os módulos das forças:
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{

𝐹 + 𝐹𝑎𝑡 = 𝑃 ⋅ 𝑠𝑒𝑛(𝜃1 )
𝑁 = 𝑃 ⋅ cos(𝜃1 )

Sabemos que o atrito entre a caixa e a rampa é estático, uma vez que o homem sustenta a
caixa apenas. O coeficiente de atrito estático entre a caixa e a rampa se manterá constante para a
situação de um ângulo diferente, visto que depende apenas das características físicas dos corpos
envolvidos.
Podemos usar a primeira equação destacada para determinarmos o valor desse coeficiente:
𝐹 + 𝐹𝑎𝑡 = 𝑃 ⋅ 𝑠𝑒𝑛(𝜃1 )
Desenvolvendo a equação da força de atrito, temos:
𝐹 + 𝜇𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜 ⋅ 𝑁 = 𝑃 ⋅ 𝑠𝑒𝑛(𝜃1 )
Podemos substituir a força normal pelo produto entre o peso e o cosseno do primeiro ângulo,
conforme a segunda equação extraída da figura:
𝐹 + 𝜇𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜 ⋅ 𝑃 ⋅ cos(𝜃1 ) = 𝑃 ⋅ 𝑠𝑒𝑛(𝜃1 )
𝜇𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜 ⋅ 𝑃 ⋅ cos(𝜃1 ) = 𝑃 ⋅ 𝑠𝑒𝑛(𝜃1 ) − 𝐹
Podemos dividir todos os termos pelo peso:
𝜇𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜 ⋅ cos(𝜃1 ) = 𝑠𝑒𝑛(𝜃1 ) −

𝐹
𝑃

Finalmente, isolando o coeficiente de atrito estático, temos:
𝜇𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜 =

𝑠𝑒𝑛(𝜃1 ) −

𝐹
𝑃

cos(𝜃1 )

Agora podemos substituir os valores fornecidos. Lembre-se que o coeficiente de atrito, seja
ele estático ou dinâmico, é uma grandeza adimensional.
𝜇𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜 =

200
1000 = 0,60 − 0,20 = 0,40 = 0,50
0,80
0,80
0,80

0,60 −

De maneira análoga, para a segunda situação, temos:
𝐹2 + 𝐹𝑎𝑡 = 𝑃 ⋅ 𝑠𝑒𝑛(𝜃2 )
𝐹2 + 𝜇 ⋅ 𝑃 ⋅ cos(𝜃2 ) = 𝑃 ⋅ 𝑠𝑒𝑛(𝜃2 )
Isolando a força 𝐹2 , temos:
𝐹2 = 𝑃 ⋅ 𝑠𝑒𝑛(𝜃2 ) − 𝜇 ⋅ 𝑃 ⋅ cos(𝜃2 )
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Substituindo-se os novos valores:
𝐹2 = 1000 ⋅ (0,80 − 0,50 ⋅ 0,60)
𝐹2 = 1000 ⋅ (0,80 − 0,30) = 1000 ⋅ 0,50 = 500 𝑁
Gabarito: “e”.
3. (2017/UNESP – 1ª FASE)
Na linha de produção de uma fábrica, uma esteira rolante movimenta-se no sentido indicado
na figura 1, e com velocidade constante, transportando caixas de um setor a outro. Para fazer
uma inspeção, um funcionário detém uma das caixas, mantendo-a parada diante de si por
alguns segundos, mas ainda apoiada na esteira que continua rolando, conforme a figura 2.

No intervalo de tempo em que a esteira continua rolando com velocidade constante e a caixa
é mantida parada em relação ao funcionário (figura 2), a resultante das forças aplicadas pela
esteira sobre a caixa está corretamente representada na alternativa
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Comentários
A força que garante que a caixa ande de forma coesa a esteira é a força de atrito. Se a esteira
se movimenta da direita para a esquerda, então a força de atrito tem a direção horizontal e o mesmo
sentido da esteira.
Além da força de atrito, a esteira exerce uma força na caixa responsável por equilibrar o seu
peso, força essa denominada de normal.
A resultante das forças aplicadas pela esteira sobre a caixa se dará pela soma vetorial entre
a força de atrito e a força normal. Como essas duas são perpendiculares, teremos o vetor resultante
da seguinte forma:

Com isso, o gabarito é a alternativa “c”.
Gabarito: “c”.
4. (2016/UNESP)
Em um parque de diversões, existe uma atração na qual o participante tenta acertar bolas
de borracha na boca da figura de um palhaço que, presa a uma mola ideal, oscila em
movimento harmônico simples entre os pontos extremos A e E, passando por B, C e D, de modo
que em C, ponto médio do segmento AE, a mola apresenta seu comprimento natural, sem
deformação.

Uma pessoa, ao fazer suas tentativas, acertou a primeira bola quando a boca passou por uma
posição em que o módulo de sua aceleração é máximo e acertou a segunda bola quando a
boca passou por uma posição onde p módulo de sua velocidade é máximo. Dos pontos
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indicados na figura, essas duas bolas podem ter acertado a boca da figura do palhaço,
respectivamente, nos pontos
a) A e C.

b) B e E.

c) C e D.

d) E e B.

e) B e C.

Comentários
Vamos nos lembrar de dois conceitos aprendidos:
𝐹𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 𝑘𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 ∙ 𝑥
𝐹𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 𝑚 ∙ 𝑎

Força elástica
2ª Lei de Newton

Lembre-se que “x” é a deformação da mola. Perceba que ela é diretamente proporcional à
força elástica. Assim, quanto maior a deformação, maior a força elástica.
Perceba também que a força elástica será a força horizontal resultante sobre a figura do
palhaço. Dessa maneira, nos pontos A e E a deformação da mola será máxima, portanto a força
elástica e a aceleração também serão.
Por outro lado, no ponto C, mola apresenta seu comprimento natural, sem deformação, logo,
a força elástica e a aceleração serão nulas. Nesse ponto a velocidade será máxima, pois o corpo
vinha acelerado e, ao passar por ele, terá aceleração contra a sua velocidade, iniciando uma
desaceleração.
Gabarito: ‘a’.
5. (2016/UNESP – 1ª FASE)
Algumas embalagens trazem, impressas em sua superfície externa, informações sobre a
quantidade máxima de caixas iguais a ela que podem ser empilhadas, sem que haja risco de
danificar a embalagem ou os produtos contidos na primeira caixa da pilha, de baixo para cima.
Considere a situação em que três caixas iguais estejam empilhadas dentro de um elevador e
que, em cada uma delas, esteja impressa uma imagem que indica que, no máximo, seis caixas
iguais a ela podem ser empilhadas.
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Suponha que esse elevador esteja parado no andar térreo de um edifício e que passe a
descrever um movimento uniformemente acelerado para cima. Adotando 𝑔 = 10 𝑚/𝑠 2 , é
correto afirmar que a maior aceleração vertical que esse elevador pode experimentar, de
modo que a caixa em contato com o piso receba desse, no máximo, a mesma força que
receberia se o elevador estivesse parado e, na pilha, houvesse seis caixas, é igual a
a) 4 𝑚/𝑠 2 .

b) 8 𝑚/𝑠 2 .

c) 10 𝑚/𝑠 2 .

d) 6 𝑚/𝑠 2 .

e) 2 𝑚/𝑠 2 .

Comentários
A intensidade da força normal exercida pelo chão do elevador na caixa de baixo, na situação
em que somente uma caixa está no elevador em repouso é igual ao peso de uma caixa.

Assim, podemos escrever:
𝑁1 = 𝑃
Na situação em que 6 caixas estão empilhadas a força normal exercida na caixa em contato
com o solo terá mesmo módulo que o peso das 6 caixas:
𝑁6 = 6 ⋅ 𝑃 = 𝑁𝑚á𝑥
Na situação em que três caixas estão empilhadas, podemos escrever para as duas caixas
acima da caixa de baixo:
𝑁2 − 2 ⋅ 𝑃 = 2 ⋅ 𝑚 ⋅ 𝑎
𝑁2 = 2 ⋅ 𝑚 ⋅ 𝑎 + 2 ⋅ 𝑃
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E para a caixa em contato com o chão do elevador:
𝑁6 − 𝑁2 − 𝑃 = 𝑚 ⋅ 𝑎
Substituindo as expressões que relacionam 𝑁1 e 𝑁2 ao peso das caixas, temos:
6 ⋅ 𝑃 − (2 ⋅ 𝑚 ⋅ 𝑎 + 2 ⋅ 𝑃 ) − 𝑃 = 𝑚 ⋅ 𝑎
6⋅𝑃−2⋅𝑚⋅𝑎−2⋅𝑃−𝑃 =𝑚⋅𝑎
3⋅𝑃 =3⋅𝑚⋅𝑎
𝑃 =𝑚⋅𝑎
Sendo o peso de uma caixa dado pelo produto entre a sua massa e a aceleração da gravidade:
𝑚⋅𝑔=𝑚⋅𝑎
𝑔 = 𝑎 = 10 𝑚/𝑠 2
Gabarito: “c”.
6. (2015/UNESP – 1ª FASE)
O equipamento representado na figura foi montado com o objetivo de determinar a constante
elástica de uma mola ideal. O recipiente R, de massa desprezível, contém água; na sua parte
inferior, há uma torneira T que, quando aberta, permite que a água escoe lentamente com
vazão constante e caia dentro de outro recipiente B, inicialmente vazio (sem água), que
repousa sobre uma balança. A torneira é aberta no instante 𝑡 = 0 e os gráficos representam,
em um mesmo intervalo de tempo (𝑡’), como variam o comprimento L da mola (gráfico 1), a
partir da configuração inicial de equilíbrio, e a indicação da balança (gráfico 2).
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Analisando as informações, desprezando as forças entre a água que cair no recipiente B e o
recipiente R e considerando 𝑔 = 10 𝑚/𝑠 2 , é correto concluir que a constante elástica k da
mola, em 𝑁/𝑚, é igual a
a) 120.

b) 80.

c) 100.

d) 140.

e) 60.

Comentários
A lei de Hooke nos permite relacionar a força elástica com a distensão da mola e a sua
constante elástica:
Força elástica

𝐹𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 𝑘𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 ∙ 𝑥
[𝐹𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 ] = 𝑁

[𝑘𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 ] = 𝑁/𝑚

[𝑥 ] = 𝑚

Pela análise do gráfico 1, vemos que a mola sofreu, no intervalo de tempo 𝑡 = 0 até 𝑡 = 𝑡′
uma distensão de:
𝑥 = (0,20 − 0,12) = 0,08 𝑚
Pela análise do gráfico 2, nesse mesmo intervalo de tempo sabemos que a massa de água
que chegou até o recipiente foi de:
𝑚 = (1,16 − 0,20) = 0,96 𝑘𝑔
Não se confunda, a lei de Hooke relaciona uma força com a distensão da mola e a constante
elástica do material. Temos a massa de água, porém precisamos substituir o seu peso nessa relação:
𝑃⃗á𝑔𝑢𝑎 = 𝑘𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 ∙ 𝑥
𝑚á𝑔𝑢𝑎 ⋅ 𝑔 = 𝑘𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 ∙ 𝑥
0,96 ⋅ 10 = 𝑘𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 ∙ 0,08
𝑘𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 =

0,96 ⋅ 10
9,6
=
= 1,2 ⋅ 102 = 120 𝑁/𝑚
0,08
8 ⋅ 10−2

Gabarito: “a”.
7. (2014/UNESP – 1ª FASE)
Ao tentar arrastar um móvel de 120 𝑘𝑔 sobre uma superfície plana e horizontal, Dona Elvira
percebeu que, mesmo exercendo sua máxima força sobre ele, não conseguiria movê-lo, devido
à força de atrito entre o móvel e a superfície do solo. Chamou, então, Dona Dolores, para ajudála. Empurrando juntas, elas conseguiram arrastar o móvel em linha reta, com aceleração
escalar constante de módulo 0,2 𝑚/𝑠 2 .
Sabendo que as forças aplicadas pelas duas senhoras tinham a mesma direção e o mesmo
sentido do movimento do móvel, que Dona Elvira aplicou uma força de módulo igual ao dobro
da aplicada por Dona Dolores e que durante o movimento atuou sobre o móvel uma força de
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atrito de intensidade constante e igual a 240 𝑁, é correto afirmar que o módulo da força
aplicada por Dona Elvira, em newtons, foi igual a
a) 340.

b) 60.

c) 256.

d) 176.

e) 120.

Comentários
Para a situação descrita, temos:

Podemos aplicar a segunda lei de Newton nas forças agindo na horizontal, visto que o peso
do bloco e a força normal estão em equilíbrio. Para os módulos das forças, temos:
𝐹𝑅 = 𝐹𝐸𝑙𝑣𝑖𝑟𝑎 + 𝐹𝐷𝑜𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 − 𝐹𝑎𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜
Sabemos que a força que Dona Elvira exerceu foi o dobro de Dona Dolores:
𝐹𝑅 = 𝐹𝐸𝑙𝑣𝑖𝑟𝑎 + 𝐹𝐷𝑜𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 − 𝐹𝑎𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜
𝐹𝑅 = 2 ⋅ 𝐹𝐷𝑜𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 + 𝐹𝐷𝑜𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 − 𝐹𝑎𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜
𝐹𝑅 = 3 ⋅ 𝐹𝐷𝑜𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 − 𝐹𝑎𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜
Agora podemos isolar a força exercida por Dolores, e desenvolver a expressão da força
resultante:
𝐹𝑅 + 𝐹𝑎𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 = 3 ⋅ 𝐹𝐷𝑜𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠
𝐹𝐷𝑜𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 =
𝐹𝐷𝑜𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 =

𝐹𝑅 + 𝐹𝑎𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜
3

𝑚𝑚ó𝑣𝑒𝑙 ⋅ 𝑎 + 𝐹𝑎𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜
3

Finalmente, substituindo-se os valores fornecidos, temos:
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𝐹𝐷𝑜𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 =

120 ⋅ 0,2 + 240 24 + 240
=
= 88 𝑁
3
3

E se a força aplicada por Dona Elvira foi o dobro da aplicada por Dona Dolores:
𝐹𝐸𝑙𝑣𝑖𝑟𝑎 = 2 ⋅ 𝐹𝐷𝑜𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 = 2 ⋅ 88 = 176 𝑁
Gabarito: “d”.
8. (2014/UNESP – 1ª FASE)
O bungee jump é um esporte radical no qual uma pessoa salta no ar amarrada pelos tornozelos
ou pela cintura a uma corda elástica.

Considere que a corda elástica tenha comprimento natural (não deformada) de 10 𝑚. Depois
de saltar, no instante em que a pessoa passa pela posição A, a corda está totalmente na vertical
e com seu comprimento natural. A partir daí, a corda é alongada, isto é, tem seu comprimento
crescente até que a pessoa atinja a posição B, onde para instantaneamente, com a corda
deformada ao máximo.

Desprezando a resistência do ar, é correto afirmar que, enquanto a pessoa está descendo pela
primeira vez depois de saltar, ela
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(A) atinge sua máxima velocidade escalar quando passa pela posição A.
(B) desenvolve um movimento retardado desde a posição A até a posição B.
(C) movimenta-se entre A e B com aceleração, em módulo, igual à da gravidade local.
(D) tem aceleração nula na posição B.
(E) atinge sua máxima velocidade escalar numa posição entre A e B.
Comentários
Quando realiza o salto, a pessoa fica sujeita à força peso, fruto da aceleração da gravidade.
Durante os 10 𝑚 iniciais da queda, até o comprimento natural da corda elástica, somente a força
peso atua sobre o rapaz, o que implica aumento de sua velocidade de forma constante.
A partir do momento que a corda começa a ser alongada, surge uma força de resistência a
essa deformação, chamada de força elástica, e que pode ser calculada segundo a lei de Hooke:
Força elástica

𝐹𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 𝑘𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 ∙ 𝑥
[𝐹𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 ] = 𝑁

[𝑘𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 ] = 𝑁/𝑚

[𝑥 ] = 𝑚

Isso significa que a pessoa estará sujeita à ação da força peso a favor do movimento e à ação
da força elástica contra. Como a primeira ainda é maior, a força resultante ainda será vertical e para
baixo, consequentemente a sua velocidade ainda aumenta.
Durante A e B, como o alongamento da corda aumenta, a força elástica também cresce. Em
um certo ponto entre esses dois pontos, a força peso e a força elástica terão o mesmo módulo.
Nesse momento a pessoa irá atingir a sua velocidade escalar máxima, visto que a partir daí a força
elástica terá modulo maior que a força peso, iniciando-se assim a desaceleração da pessoa, até a
parada completa no ponto B.
Gabarito: “e”.
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Espero que tenha gostado do material. Tenha em mente que essa foi apenas uma parcela de
uma aula. Na íntegra, o curso conta com um número robusto de páginas e apresenta foco total na
prova de Física da UNESP.
No curso completo, você terá a sua disposição:
• Uma teoria atualizada e fundamentada nas principais obras, apresentada de maneira objetiva
e adequada ao padrão do vestibular da UNESP;
• Dezenas de exercícios da instituição, com cada uma de suas alternativas comentadas ao final
do material. Essa forma de resolução é uma peculiaridade da equipe do Estratégia
Vestibulares, afinal a maioria das resoluções encontradas online traz respostas genéricas, que
nem sempre ajudam a entender o desenvolvimento do raciocínio que leva até a reposta final;
• Questões de outros vestibulares, também com a resolução detalhada no final, com o intuito
de nos aprofundarmos em nosso conteúdo;
• Mapas mentais para a fácil retomada dos conteúdos;
• Simulados com questões inéditas, realizados regularmente até a data da prova;
• Webinários com dicas para as suas provas, informações e curiosidades;
Ficamos por aqui. Continue nos acompanhando em nosso site e em nossas mídias sociais,
para ter acesso às novidades e materiais disponibilizados gratuitamente.
Abraços,
Prof. Lucas Costa.
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