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FOLHA 13

EXERCÍCIOS

01. (UECE) A �gura mostra um disco que gira em torno do
centro O. A velocidade do ponto X é 50 cm/s e a do ponto Y
é de 10 cm/s.

A distância XY vale 20 cm. Pode-se a�rmar que o valor da
velocidade angular do disco, em radianos por segundo, é:

10 cm/s

50 cm/s

O Y X

a) 2,0
b) 5,0
c) 10,0
d) 20,0

02. (UERJ) A velocidade angular ω de um móvel é inversa-
mente proporcional ao tempo T e pode ser representada pelo
grá�co a seguir.

Quando ω é igual a 0,8π rad/s, T , em segundos, corresponde
a:
a) 2,1
b) 2,3
c) 2,5
d) 2,7

03. (UNESP 1990) Um farol marítimo projeta um facho de
luz contínuo, enquanto gira em torno do seu eixo à razão de 10
rotações por minuto. Um navio, com o costado perpendicular
ao facho, está parado a 6 km do farol. Com que velocidade um
raio luminoso varre o costado do navio?
a) 60 m/s
b) 60 km/s
c) 6,3 km/s
d) 630 m/s
e) 1,0 km/s

04. (UNESP) Quem está na Terra vê sempre a mesma face da
Lua. Isto ocorre por que:
a) a Lua não efetua rotação nem translação.
b) a Lua não efetua rotação, apenas translação.
c) os períodos de rotação e translação da Lua são iguais.
d) as oportunidades para se observar a face desconhecida coin-
cidem com o período diurno da Terra.
e) enquanto a Lua dá uma volta em torno da Terra, esta dá
uma volta em torno de seu eixo.

05. (PUCMG) A �gura mostra um corte do globo terres-
tre, contendo o seu eixo de rotação (ligando o Pólo Norte ao
Pólo Sul). O ponto A representa uma pessoa no equador, e o
ponto B representa uma pessoa em uma latitude θ, ambas em
repouso em relação ao planeta. Este gira no sentido mostrado.

Seja vA a velocidade linear de rotação de A, e vB a veloci-
dade linear de rotação de B. A razão vB/vA é igual a:

R
B

A

Pólo Norte

Pólo Sul

�

a) sen θ
b) cos θ
c) tan θ
d cossec θ

06. (FUVEST) Duas polias de raios a e b estão acopladas en-
tre si por meio de uma correia, como mostra a �gura adiante.
A polia maior, de raio a, gira em torno de seu eixo levando um
tempo T para completar uma volta.

Supondo que não haja deslizamento entre as polias e a correia,
calcule:
a) O módulo V da velocidade do ponto P da correia.
b) O tempo t que a polia menor leva para dar uma volta com-
pleta.
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07. (UNICAMP) Considere as três engrenagens acopladas
simbolizadas na �gura a seguir. A engrenagem A tem 50 dentes
e gira no sentido horário, indicado na �gura, com frequência
de 100 rpm (rotação por minuto). A engrenagem B tem 100
dentes e a C tem 20 dentes.

a) Qual é o sentido de rotação da engrenagem C?
b) Quanto vale a velocidade tangencial da engrenagem A em
dentes/min?
c) Qual é a frequência (em rpm) da engrenagem B?

08. Duas polias A e B, giram juntas, em contato, e sem escor-
regamento conforme ilustra a �gura. A polia A é a polia motriz
e gira no sentido horário, com rotação uniforme, e frequência
de 120 rpm.

Sabendo que na �gura R = 60 cm e r = 20 cm determine:

a) o sentido de rotação da polia B.
b) Adotando π = 3, o modulo da velocidade linear de um ponto
na periferia de A;
c) a frequência de rotação da polia B.

09. (UERJ) Uma bicicleta de marchas tem três engrenagens
na coroa, que giram com o pedal, e seis engrenagens no pinhão,
que giram com a roda traseira. Observe a bicicleta a seguir e
as tabelas que apresentam os números de dentes de cada en-
grenagem, todos de igual tamanho.

Cada marcha é uma ligação, feita pela corrente, entre uma en-
grenagem da coroa e uma do pinhão.
Suponha que uma das marchas foi selecionada para a bicicleta
atingir a maior velocidade possível. Nessa marcha, a veloci-
dade angular da roda traseira é ωr e a da coroa é ωc . A razão
ωr/ωc equivale a:
a) 7/2
b) 9/8
c) 27/14
d) 49/24
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UM PASSO ALÉM
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Figura 1: Uma carretilha girando em um suporte estreito

Seja uma carretilha sobre um suporte estreito como na �-
gura anterior. Relacione as velocidades de cada ponto indicado
na carretilha, sabendo o seu raio interno, externo e a veloci-
dade de translação de seu centro em relação ao solo.

Q. 01 � RELAÇÃO ENTRE AS VELOCIDADES DE
ALGUNS PONTOS EM UMA CARRETILHA

EFEITO ESTROBOSCÓPICO

Você já deve ter ido em algum lugar onde haja uma luz
piscante e intensa, certo? Se sim, lhe será familiar a seguinte
situação: imagine você em uma sala completamente escura
onde há apenas uma lâmpada que �ca piscando rapidamente.
Se uma pessoa se move em sua frente você terá a impressão
que o movimento da pessoa é �aos trancos�, ou seja, não é um
movimento suave.

E o que isso tem de mais? Essa luz piscante é chamada
de luz estroboscópica e a posição que você vê de um corpo
iluminado com esse tipo de luz é chamado de posição estrobos-
cópica de um corpo. O curioso é que câmeras �lmadores em
geral na verdade são câmeras fotográ�cas que registram muitos
quadros por segundo e essas fotogra�as são registradas em in-
tervalos de tempos constantes, assim se você �lmar um objeto
em movimento circular você poderá ter algumas impressões
meio estranhas. Vamos entendê-las.

Seja o ventilador abaixo, de seis pás. Uma delas é pintada:
se o ventilador girar no sentido horário e uma câmera �lmadora
registra o ventilado num intervalo de tempo pouco menor que
o período do ventilador, teremos a impressão de que o corpo
se move para trás.

1 2 3

4 5 6

Figura 2: Ventilador girando no sentido horário mas sendo
fotografado antes de completar uma volta

Ventilador Cavalgando

Figura 3: Use um leitor de QR-code para abrir o gif animado
destas �guras pelo código acima
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EXERCÍCIOS

10. (UFRJ) O olho humano retém durante 1/24 de segundo
as imagens que se formam na retina. Essa memória visual
permitiu a invenção do cinema. A �lmadora bate 24 fotogra-
�as (fotogramas) por segundo. Uma vez revelado, o �lme é
projetado à razão de 24 fotogramas por segundo. Assim, o
fotograma seguinte é projetado no exato instante em que o fo-
tograma anterior está desaparecendo de nossa memória visual,
o que nos dá a sensação de continuidade.
Filma-se um ventilador cujas pás estão girando no sentido ho-
rário. O ventilador possui quatro pás simetricamente dispos-
tas, uma das quais pintadas de cor diferente, como ilustra a
�gura.

Ao projetarmos o �lme, os fotogramas aparecem na tela na
seguinte sequência o que nos dá a sensação de que as pás estão
girando no sentido anti-horário.
Calcule quantas rotações por segundo, no mínimo, as pás de-
vem estar efetuando para que isto ocorra.

11. (CESGRANRIO) Uma roda de bicicleta se move, sem
deslizar, sobre um solo horizontal, com velocidade constante.
A �gura apresenta o instante em que um ponto B da roda en-
tra em contato com o solo. No momento ilustrado na �gura
a seguir, o vetor que representa a velocidade do ponto B, em
relação ao solo, é:

a) I. b) II. c) III. d) IV. e) V.

12. (FUVEST) É conhecido o processo utilizado por povos
primitivos para fazer fogo. Um jovem, tentando imitar par-
cialmente tal processo, mantém entre suas mãos um lápis de
forma cilíndrica e com raio igual a 0,40 cm de tal forma que,
quando movimenta a mão esquerda para a frente e a direita
para trás, em direção horizontal, imprime ao lápis um rápido
movimento de rotação. O lápis gira, mantendo seu eixo �xo na
direção vertical, como mostra a �gura ao lado. Realizando di-
versos deslocamentos sucessivos e medindo o tempo necessário
para executá-los, o jovem conclui que pode deslocar a ponta
dos dedos de sua mão direita de uma distância L = 15 cm,
com velocidade constante, em aproximadamente 0,30 s.

Podemos a�rmar que, enquanto gira num sentido, o número
de rotações por segundo executadas pelo lápis é aproximada-
mente igual a
a) 5
b) 8
c) 10
d) 12
e) 20

13. (UFPI 2001) Uma prancha está apoiada sobre dois cilin-
dros paralelos, idênticos e dispostos sobre uma superfície ho-
rizontal. Empurrando-se a prancha com velocidade constante
e considerando- se inexistente qualquer tipo de deslizamento,
seja entre a prancha e os cilindros, seja entre os cilindros e
a superfície horizontal, a relação vp/vc, entre a velocidade da
prancha, vp, e a velocidade dos cilindros, vc, será

a) 2
b) 1,5
c) 1
d) 1/2
e) 1/4
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MOVIMENTO CIRCULAR UNIFORMEMENTE
VARIADO (MCUV)

O movimento circular uniformemente variado é similar ao
movimento (retilíneo) uniformemente variado, assim para co-
meçar vamos de�nir o que é aceleração angular média:

Q. 02 � ACELERAÇÃO ANGULAR MÉDIA

Quando o movimento for circular uniformemente variado a
aceleração angular é constante:

Q. 03 � ACELERAÇÃO ANGULAR CONSTANTE

Q. 04 � EQUAÇÃO HORÁRIA DA VELOCIDADE
ANGULAR

Como esta equação é similar ao movimento uniformemente
variado, todas as equações do movimento circular uniforme-
mente variado são similares, bastando substituir. Para encon-
trar todas as equações do MCUV basta substituir a veloci-
dade linear pela angular, a posição linear pela angular
e a aceleração linear pela angular

Q. 05 � EQUAÇÃO HORÁRIA DA POSUÇÃO ANGULAR

Lembre-se: isole o tempo na equação da velocidade e subs-
titua na equação da posição e obterá a equação equivalente à
de Torricelli.

Para resumir, vamos completar a tabela.

Tabela 1: Equações do movimento circular e uniforme
MUV MCUV

s(t) = s0 + v0t+ at2

2

v(t) = v0 + at

v2 = v20 + 2a∆S

vM = v0+v
2
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EXERCÍCIOS

14. Um disco gira, em torno de seu eixo, sujeito a um torque
constante. Determinando-se a velocidade angular média entre
os instantes t = 2, 0 s e t = 6, 0 s, obteve-se 10 rad/s, e, entre
os instantes t = 10 s e t = 18 s, obteve-se 5,0 rad/s. A velo-
cidade angular inicial ωo (em rad/s), e a aceleração angular γ
(em rad/s2) valem, respectivamente:
a) 12 e -0,5.
b) 15 e -0,5.
c) 20 e 0,5.
d) 20 e -2,5.
e) 35 e 2,5.

15.(UNICAMP) Dois móveis, A e B, percorrem uma mesma
circunferência com movimentos uniformes e períodos respecti-
vamente iguais a T e nT , sendo n um número inteiro.
No instante t = 0 s móveis ocupam uma mesma posição P0.
Sabendo-se que os móveis caminham no mesmo sentido, pede-
se:
a) o período de encontro na posição P0;
b) o período de encontros;
c) o valor de n para que os móveis só se encontrem na posição
P0.

Q. 06 � RESUMO DAS PRINCIPAIS EQUAÇÕES

RESPOSTAS

01. A 02. C 03. C 04. C 05. B
06. a) V = 2πa/T b) ∆tB = b

aT
07. a) Sentido horário b) 5.000 dentes/min c) fB = 50 rpm
08. a) Anti-horário. b) VA = 7, 2 m/s c) fB = 3600 rpm
09. A 10. 18 Hz 11. E 12. E 13. A
15. A
16. a) nT b) nT

n−1 c) n = 2
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