Forças II – Forças de Atrito
Forças de atrito: são forças que surgem durante o contato dos corpos e
que se opõem ao movimento ou à tendência de movimento relativo entre os
corpos.



A força de atrito entre duas superfícies que não se movimentam, uma em
relação à outra, recebe o nome de força de atrito estático;
A força de atrito entre duas superfícies que se movimentam, uma em relação
à outra é denominada força de atrito dinâmico (=cinético).

Experimentalmente, verifica-se que a intensidade da força de atrito depende:
I – da natureza dos materiais e do acabamento das superfícies em contato: dada
pelo valor adimensional (= não possui unidade de medida), denominado
coeficiente de atrito ();

II – da intensidade da força normal ( N ) de compressão mútua entre as
superfícies.
III – A força de atrito independe da área das superfícies em contato.
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Atrito estático: máximo valor da força de atrito atingido quando o corpo
estiver na iminência de se movimentar:

Fat (max) = e . N
(e = coeficiente de atrito estático)

Cálculo da força de atrito

F: força solicitadora paralela ao plano
Fat: força de atrito

1º caso F  Ad  repouso relativo
Fat = F
(força de atrito = força solicitante)
Resumindo:
(I) – Enquanto não houver deslizamento
FAT = F
(II) – Na iminência do deslizamento
FAT = e  N = F

2º caso
relativo

F

> Ad  movimento

I) M.R.U.  FAT = F
II) M.R.U.V.  Aplicar o P.F.D.
Repouso

movimento
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►Força Centrípeta (Resultante centrípeta)
Ao utilizarmos a expressão força centrípeta, passamos a idéia de que se trata de
uma nova força, o que não é verdade. Centrípeta é o nome dado à resultante de um
sistema de forças quando ela assume a função de alterar a direção do vetor velocidade.
Assim o nome correto é resultante centrípeta.

[3.7] – Força Centrípeta
Toda vez que um corpo descreve uma curva, sua velocidade vetorial varia em
direção. Pelo PFD, as forças que atuam no corpo devem garantir a aceleração
centrípeta.



FC  m.aC
Para um corpo de massa m que percorre uma trajetória curva de raio R, a força

resultante centrípeta, perpendicular à direção do vetor velocidade v , em cada
ponto da trajetória, é dada por:
FC = m . v2/R

FC = m .  2 . R

Observe que, cada resultante centrípeta é dada pela
combinação de forças que atuam no corpo.
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OBSERVAÇÃO:
REFERENCIAL NÃO-INERCIAL: FORÇA CENTRÍFUGA
Considere um carro numa curva de raio R. Para um observador fixo na estrada
(referencial inercial), o veículo tende a sair pela tangente conservando a
velocidade, pelo princípio da inércia. Para esse observador exterior, as forças



que atuam no veículo, peso P , normal FN e atrito de escorregamento FAT ,

garantem a resultante centrípeta FCP que altera a direção da velocidade.

O fenômeno, porém, é diferente para um observador no interior do próprio
carro, pois este possui aceleração em relação à estrada e, por isso, é um
referencial não-inercial. Esse observador interior sente-se atirado para fora do

carro na curva e interpreta o fenômeno considerando uma força FCF em relação
ao próprio carro. Essa força de inércia, também chamada “fictícia” ou
“pseudoforça”, é a força centrífuga e somente existe em referenciais não- inerciais.

(I) – Para o observador exterior fixo na estrada (referencial inercial), a força
centrífuga não existe.
(II) – A força centrífuga não é reação da força centrípeta.
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Casos Especiais
1° caso: movimento horizontal (ponto 5)
Fcp = 0  N = P

.

2° caso: lombada (ponto 3)
Fcp = P – N  N = P – Fcp  N < P

.

3° caso: depressão (ponto 1)
Fcp = N – P  N = P + Fcp  N > P
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TREINANDO PARA O ENEM
01. Um bloco com um peso de módulo 15 N encontra-se, em repouso, sobre uma
superfície horizontal. Sendo 0,4 o coeficiente de atrito estático entre eles, o
módulo da força de atrito, enquanto o bloco permanece em repouso, é
a) sempre igual ao módulo da força horizontal aplicada ao bloco, até o valor
máximo de 6N.
b) 6N, para qualquer módulo da força horizontal aplicada ao bloco.
c) sempre menor que o módulo da força horizontal aplicada ao bloco, até o valor
máximo de 6N.
d) sempre maior que o módulo da força horizontal aplicada ao bloco, com um
valor máximo de 6N.
e) 15N, para qualquer módulo da força horizontal aplicada ao bloco.

02. O móvel da figura abaixo está em MRU. O valor da força de atrito é
a)
b)
c)
d)
e)

10N
20N
30N
36N
50N

03. Um corpo de 3kg repousa sobre um plano horizontal num local onde
g=10m/s2. O coeficiente de atrito cinético entre o corpo e o plano é 0,1. A força
horizontal que deve ser aplicada para comunicar ao corpo uma aceleração de
2m/s2, é, em N:
a)
b)
c)
d)
e)

3
6
9
12
15
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04. No sistema a seguir, o bloco A tem massa de 2kg e o bloco B tem massa de 8kg.
A superfície da mesa onde B está apoiado é rugosa, e o sistema está em repouso,
no limiar do seu movimento. O coeficiente de atrito estático entre a mesa e o
bloco B é:
a)
b)
c)
d)
e)

0,15
0,25
0,30
0,40
0,50

05. Um corpo de massa igual a 10kg desliza, em Movimento Retilíneo Uniforme,
sobre uma mesa horizontal, sob a ação de uma força horizontal de módulo 10N.
Considerando a aceleração gravitacional com módulo g = 10m/s2, o coeficiente de
atrito cinético entre o corpo e a mesa é
a)
b)
c)
d)
e)

10.
1.
0,1.
0,01.
zero.

06. Um corpo de massa m desloca-se sobre uma superfície horizontal com uma
velocidade de módulo v. Devido ao atrito entre o corpo e a superfície, o corpo pára
após percorrer uma distância d. O coeficiente de atrito cinético entre o corpo e a
superfície é igual a
a) mv2/2gd
b) mv2/2d
c) v/gd
d) v2/2gd
e) mv/gd
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07. O bloco A encontra-se sobre o bloco B que, por efeito de uma força F, desliza
sobre uma superfície horizontal. Considerando que todas as superfícies são
ásperas, assinale a figura que representa todas as forças sobre os corpos na
direção horizontal.

08. Analise as afirmativas seguintes e indique aquelas que estão corretas:
I. Em um determinado instante, um corpo pode ter aceleração igual a zero e a
resultante das forças que atuam sobre ele ser diferente de zero.
II. Se um corpo, em um certo instante, possui velocidade, estará atuando,
necessariamente, sobre o corpo, uma força resultante de mesma direção e mesmo
sentido da velocidade.
III. Se um bloco está em repouso sobre uma mesa horizontal, sobre ele estão
atuando, necessariamente, três forças: seu peso, a reação normal da mesa e a
força de atrito estático.
a) apenas I e III
b) apenas I e II
c) apenas II e III

d) todas
e) nenhuma

09. Observou-se que um bloco de massa m = 1 kg, colocado sobre um plano
inclinado de 300, está na iminência de deslizar. Nessas condições, o coeficiente de
atrito estático entre o bloco e o plano é igual a:
a) g . sen 30o
b) sen 30o
c) cos 30o/g
d) cotg 30o
e) tg 30o
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10. Um corpo de massa 5,0 kg é arrastado sobre uma superfície horizontal, a
partir do repouso, sob a ação de uma força horizontal constante cujo valor é 10,0
N. Sabendo-se que o valor da aceleração do corpo é 1,5 m/s2, a força de atrito
entre o corpo e a superfície é, em, newtons e em módulo, igual a:
a) 50
b) 2,5
c) 10
d) zero
e) 7,5

11. Um automóvel move-se em uma estrada horizontal, com velocidade
constante de 30 m/s. Num dado instante o carro é freiado e, até parar, desliza
sobre a estrada numa distância de 75 m. Determinar o coeficiente de atrito entre
os pneus e a estrada.
a) 0,2
b) 0,3
c) 0,4
d) 0,5
e) 0,6

12. Um bloco é arremessado sobre um plano horizontal com uma velocidade de 5
m/s. Sabendo-se que a massa do bloco é de 10 kg e que o coeficiente de atrito
cinético entre o mesmo e o plano é 0,2, pode-se afirmar que o tempo que ele
demorar para parar, em segundos, é:
a) 5,0
b) 2,5
c) 2,0
d) 1,5
e) 4,0

13. No assoalho de um vagão ferroviário são colocados caixotes cujo coeficiente
de atrito estático com o assoalho é 0,40. Se o vagão se move a 72 km/h, a menor
distância que o trem pode percorrer até parar sem que os caixotes deslizem é de:
a) 20 m
d) 80 m
b) 35 m
e) NRA
c) 50 m
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14. Considere as afirmações abaixo:
I. A força de atrito estático entre um corpo e uma superfície é constante e de
módulo sempre igual ao peso do corpo.
II. As forças de ação e de reação de um mesmo par são forças que se anulam
mutuamente.
III. Movimento uniforme é aquele em que a aceleração é nula.
IV. Dois corpos de mesmo material são abandonados de uma certa altura nas
proximidades da Terra e caem livremente (vácuo). O de maior peso cai com
maior aceleração.
Assinale a alternativa correta:
a) apenas I e II são verdadeiras.
b) todas as afirmações são verdadeiras.
c) apenas as afirmações III e IV são verdadeiras.
d) nenhuma das afirmativas é verdadeira.
e) apenas as afirmações II e IV são verdadeiras.
15. Seja uma caixa de superfície homogênea de dimensões L x 2L x L, sendo puxada
por um fio sobre uma superfície rugosa (fig.1), também homogênea. Colocando-se a
caixa conforme indica a (fig.2) e continuando a puxá-la e admitindo-se que, nos dois
esquemas, a força F exercida pelo fio seja sempre a mesma, a respeito da força de
atrito, pode-se afirmar que:

a)
b)
c)
d)
e)

reduziu-se à metade.
duplicou de valor
permaneceu a mesma.
diminuiu à razão L 2 .
diminuiu quatro vezes.

16. Alguns carros modernos são equipados com sistema de freios ABS (sistema
autobloqueante), cuja finalidade é impedir o deslizamento dos pneus na estrada,
durante a freagem. Portanto, a velocidade instantânea relativa entre o ponto de
contato com o pneu e o solo, durante a freagem, é _______ , o atrito em questão é ______ e
é sempre maior que o atrito ________ .
Selecione a alternativa que completa, respectivamente, as lacunas.
a) zero – estático – cinético
b) zero – cinético – estático
c) a mesma do carro – estático – cinético
d) a mesma do carro – cinético – estático
e) de sentido contrário a do carro – estático – cinético.
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17. Um corpo de massa “m”, preso à extremidade de um fio, descreve, sobre um
plano horizontal sem atrito, um movimento circular uniforme. Pode-se afirmar
que a tensão no fio é o dobro, quando a velocidade tangencial do corpo
a)
b)
c)
d)
e)

é duplicada e o raio da trajetória também é duplicado.
é duplicada e o raio da trajetória não é alterado.
é duplicada e o raio da trajetória é reduzido à metade.
não é alterada e o raio da trajetória é duplicado.
não é alterada e o raio da trajetória é quadruplicado.

18. Um carro de massa M percorre uma curva plana horizontal com raio de
curvatura R. O coeficiente de atrito entre os pneus do carro e o asfalto vale  . A
aceleração da gravidade no local é g. A velocidade máxima v com que o carro
pode percorrer a curva sem derrapar:
a)
b)
c)
d)
e)

é diretamente proporcional à massa M.
é inversamente proporcional à massa M.
é diretamente proporcional ao raio R.
independe do coeficiente de atrito .
independe da massa M.
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19. Um cubo de gelo é, a partir do repouso, solto da borda de uma taça cujo interior é
hemisférico. Os módulos das forças centrípetas que agem sobre o gelo nos pontos A
(início do movimento) e B (ponto mais baixo da trajetória), desconsiderando o atrito
entre o cubo de gelo e a taça, são, respectivamente,
a) 0; mg
b) mg; mg
c) 0; 2mg
d) 2mg; 2mg
e) 0; 3mg

20. Um artista de circo, agarrado a uma longa corda suspensa do alto, balança
como um pêndulo vertical, fazendo com que o centro de gravidade do seu corpo
percorra um arco de circunferência. Saindo da uma posição P1, à direita do público
que o assiste, o artista passa pelo ponto mais baixo, P0, e pára na posição oposta
P2, à esquerda do público.
Se compararmos as intensidades da força de tensão que a corda exerce sobre o
artista quando ele se encontra nos pontos P1, P0 e P2 verificaremos que a tensão é:
a)
b)
c)
d)
e)

maior em P1.
maior em P0.
menor em P0.
maior em P2.
igual em todos os pontos da trajetória.

21. Num pêndulo cônico, a massa m gira numa circunferência horizontal, estando
submetida às forças peso P vetorial e tração T , conforme a figura a seguir:
Nessas condições, a intensidade da resultante centrípeta é:
a) nula, pois o movimento é uniforme.
b) dada pela componente da tração, T.sen  .
c) dada pela componente da tração, T.cos .
d) dada pela resultante T – P.cos
e) dada pela resultante T – P.sen .
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22.
A figura mostra um motociclista no “globo da morte”, de raio R = 2,5 m,
movendo-se no sentido indicado. A massa do conjunto motocicleta mais
motociclista é
m = 140 kg e v = 7 m/s, a velocidade da motocicleta ao passar
pelo ponto A.
Adotando g = 10 m/s2, quais são, respectivamente, em newtons, no ponto A, os
valores da força centrípeta que atua no conjunto motocicleta mais motociclista e
o valor da reação normal do globo sobre o conjunto?
a)
b)
c)
d)
e)

392 e 4144
2744 e 4144
2744 e 1400
2744 e 2744
2744 e 1344

23. Um automóvel percorre, com velocidade de módulo constante, uma estrada
com perfil representado na figura. A força normal exercida pela estrada sobre o
automóvel tem módulo máximo no ponto
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

24. Uma partícula tem movimento circular uniforme em um referencial inercial. A
força que age sobre a partícula é F. Se dobrar o raio da trajetória, mantendo a
velocidade escalar constante, a força, neste caso, será igual a:
a) 2F
b) F/2
c) F/4
d) 4F
e) F
25. Um soldado em treinamento utiliza uma corda de 5,0 m para “voar” de um
ponto a outro com um pêndulo simples. A massa do soldado é de 80 kg, a corda é
ideal e sua velocidade no ponto mais baixo é de 10 m/s. Despreze todas as forças
de resistência. A razão entre a força que o soldado exerce no fio e o seu peso é:
a) 1/3
b) 1/2
c) 1
d) 2
e) 3
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26. Um avião de brinquedo é posto para girar num plano horizontal preso a um fio de
comprimento 4,0 m. Sabe-se que o fio suporta uma força tração horizontal máxima de
valor 20 N. Sabendo que a massa do avião é 0,8 kg, a máxima velocidade que pode
ter o avião, sem que ocorra o rompimento do fio, é:
a) 10 m/s
b) 8 m/s
c) 5 m/s
d) 12 m/s
e) 16 m/s

27. Um corpo preso à extremidade de uma corda gira numa circunferência vertical de
raio 40 cm, onde g = 10 m/s2. A menor velocidade que ele deve ter no ponto mais alto
será, em m/s:
a) 4
b) 1
c) 2
d) 5
e) 10

28. A uma partícula é dada uma velocidade no ponto A, de modo que ela descreve
um movimento circular no interior de um anel vertical perfeitamente liso. A força
de reação normal do anel sobre a partícula é maior em:
a) A
b) B
c) C
d) D
e) E

29. Um corpo de massa 3 kg descreve sobre uma mesa polida, uma circunferência
horizontal de raio 2m, com velocidade igual a 4 m/s, preso a um fio. A tração
exercida pelo fio, em newtons, vale:
a) 12

b) 24

c) 30

d) 36

e) 40
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30. Uma esfera de 2,0 kg de massa oscila num plano vertical suspensa por um fio
ideal de 1,0 m de comprimento. Ao passar pela parte mais baixa da trajetória, sua
velocidade é 2,0 m/s. A tração no fio quando a esfera passa pela posição inferior é,
em newtons:
a) 2

b) 8

c)12

d) 20

e) 28

31. Um carro com certa velocidade v faz uma curva de raio R. A resultante das
forças que atuam no carro é central e tem intensidade F. Se a curva tivesse raio
R/2 e a velocidade do carro fosse v/2, a intensidade da força central resultante
seria:
a) F

b) F/2

c) F/4

d) 2F

e) 4F

5C
15C
25E

6D
16A
26A

Gabarito
1A
11E
21B
31B

2C
12B
22E

3C
13C
23A

4B
14D
24B

7A
17A
27C

8E
18E
28A

9E
19A
29B

10B
20C
30E
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