










01. Um avião de acrobacias descreve a seguinte trajetória descrita na figura abaixo:

Ao passar pelo ponto mais baixo da trajetória a força

exercida pelo banco da aeronave sobre o piloto que a

comanda é:

a) igual ao peso do piloto.

b) maior que o peso do piloto.

c) menor que o peso do piloto.

d) nula.

e) duas vezes maior do que o peso do piloto.



02. Num trecho retilíneo de uma pista de automobilismo há uma lombada cujo raio de

curvatura é de 50 m. Um carro passa pelo ponto mais alto da elevação com velocidade

v, de forma que a interação entre o veículo e o solo (peso aparente) é
𝑚𝑔

5
neste ponto.

Adote g = 10 m/s2.

Nestas condições, em m/s, o valor de v é

a) 10 b) 20 c) 30 d) 40 e) 50



03. Convidado para substituir Felipe Massa, acidentado nos treinos para o grande prêmio

da Hungria, o piloto alemão Michael Schumacker desistiu após a realização de alguns

treinos, alegando que seu pescoço doía, como consequência de um acidente sofrido

alguns meses antes, e que a dor estava sendo intensificada pelos treinos. A razão disso é

que, ao realizar uma curva, o piloto deve exercer uma força sobre a sua cabeça,

procurando mantê-la alinhada com a vertical.

Considerando que a massa da cabeça de um piloto mais o capacete seja de 6,0 kg e que

o carro esteja fazendo uma curva de raio igual a 72 m a uma velocidade de 216 km/h,

assinale a alternativa correta para a massa que, sujeita à aceleração da gravidade, dá

uma força de mesmo módulo.

a) 20 kg. b) 30 kg. c) 40 kg. d) 50 kg. e) 60 kg.



04. Uma esfera de massa 500 gramas desliza em uma canaleta circular de raio 80 cm,
conforme a figura a seguir, completamente livre de atrito, sendo abandonada na posição
P1.

Considerando g = 10 m/s2, é correto afirmar que essa esfera, ao passar pelo ponto P2 mais

baixo da canaleta, sofre uma força normal de intensidade:

a) 5N b) 20N c) 15N d) 𝜋N e) 10N


