






01. Uma roda d’água de raio 0,5 m efetua 4 voltas a cada 20 segundos. A velocidade

linear dessa roda é

(Considere:𝜋 = 3)

a) 0,6 m/s.

b) 0,8 m/s.

c) 1,0 m/s.

d) 1,2 m/s.



02. A engrenagem da figura a seguir é parte do motor de um automóvel. Os discos 1 e 2,

de diâmetros 40 cm e 60 cm, respectivamente, são conectados por uma correia

inextensível e giram em movimento circular uniforme. Se a correia não desliza sobre os

discos, a razão 𝜔1 /𝜔2 entre as velocidades angulares dos discos vale

a) 1/3

b) 2/3

c) 1

d) 3/2

e) 3



a) 2 m/s b) 4 m/s c) 8 m/s d) 12 m/s e) 16 m/s

03. Em uma bicicleta, a transmissão do movimento das

pedaladas se faz através de uma corrente, acoplando um disco

dentado dianteiro (coroa) a um disco dentado traseiro

(catraca), sem que haja deslizamento entre a corrente e os

discos. A catraca, por sua vez, é acoplada à roda traseira de

modo que as velocidades angulares da catraca e da roda sejam

as mesmas (ver a seguir figura representativa de uma

bicicleta).

Em uma corrida de bicicleta, o ciclista desloca-se com velocidade escalar constante, mantendo

um ritmo estável de pedaladas, capaz de imprimir no disco dianteiro uma velocidade angular

de 4 rad/s, para uma configuração em que o raio da coroa é 4R, o raio da catraca é R e o raio

da roda é 0,5 m. Com base no exposto, conclui-se que a velocidade escalar do ciclista é:



04. Levando-se em conta unicamente o movimento de rotação da Terra em torno de seu

eixo imaginário, qual é aproximadamente a velocidade tangencial de um ponto na

superfície da Terra, localizado sobre o equador terrestre?

(Considere:𝜋 = 3); raio da Terra RT = 6.000 km.) 

a) 440 km/h.   

b) 800 km/h.   

c) 880 km/h.   

d) 1.600 km/h.   

e) 3.200 km/h.   








