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01) Um bloco de 0,60 kg preso a uma mola com constante de força de 130 N/m é livre 

para se mover em uma superfície horizontal, sem atrito. O bloco é liberado do repouso 

quando a mola é esticada 0,13 m. No instante em que o bloco é liberado, encontre (a) a 

força sobre o bloco e (b) sua aceleração. 

Resposta: (a) 17 N para a esquerda e (b) 28 m/s
2
 para a esquerda. 

 

02) A posição de uma partícula é dada pela expressão )00,3cos(00,4)(   ttx  onde 

x é dado em metros e t em segundos. Determine (a) a freqüência, (b) o período do 

movimento, (c) a amplitude do movimento, (d) a constante de fase e (e) a posição da 

partícula em t = 0,250 s. 

Resposta: (a) 1,50 Hz, (b) 0,667 s, (c) 4,00 m, (d)  rad e (e) 2,83 m 

 

03) Um corpo de 1,00 kg é preso em uma mola horizontal. Ela é inicialmente esticada 

por 0,100 m, e o corpo é liberado do repouso ali. Ele prossegue para se mover sem 

atrito. A próxima vez em que a velocidade do corpo é zero é 0,500 s depois. Qual a 

velocidade máxima do corpo? 

Resposta: 0,628 m/s 

 

04) Um corpo de 7,00 kg é pendurado na extremidade de baixo de uma mola vertical 

presa a uma viga no alto. O corpo é posto em oscilações verticais com período de 2,60 

segundos. Encontre a constante de força da mola. 

Resposta: 40,9 N/m 
 

05) Para testar a resiliência de seu para-choque durante colisões de baixa velocidade, 

um automóvel de 1000 kg é batido contra um muro de tijolos. Seu para-choque se 

comporta como uma mola com constante de força 5,00 x 10
6
 N/m e comprime 3,16 cm 

conforme o carro chega ao repouso. Qual era a velocidade do carro antes do impacto, 

supondo que não houve transferência nem transformação de energia durante o impacto 

com o muro? 

Resposta: 2,23 m/s 
 

06) Um oscilador harmônico simples de amplitude A tem energia total E. Determine (a) 

a energia cinética, (b) a energia potencial quando a posição é um terço da amplitude, (c) 

Para que valores da posição a energia cinética é igual à metade da potencial? (d) Há 

valores de posição em que a energia cinética é maior que a energia potencial máxima? 

Explique. 

Resposta: (a) 8/9 E, (b) 1/9 E, (c) Ax 3/2  e (d) Não 

 

07) Um pêndulo simples faz 120 oscilações completas em 3,00 min em um local onde o 

valor de g é 9,8 m/s
2
. Encontre (a) o período do pêndulo e (b) seu comprimento. 

Resposta: (a) 1,50 s e (b) 0,559 m 
 

 



Prof.Dr. Edmilson J.T. Manganote 

 

08) Um corpo de 10,6 kg oscila na extremidade de uma mola vertical que tem constante 

de força igual a 2,05 x 10
4
 N/m. O efeito da resistência do ar é representado pelo 

coeficiente de amortecimento b = 3,00 N.s/m. (a) Calcule a freqüência da oscilação 

amortecida. (b) Por qual porcentagem a amplitude de oscilação  diminui em cada ciclo? 

(c) Encontre o intervalo de tempo que decorre enquanto a energia do sistema cai para 

5,00% de seu valor inicial. 

Resposta: (a) 7,00 Hz, (b) 2,00% e (c) 10,6 s 
 

09) Um corpo de 2,00 kg preso a uma mola se move sem atrito (b = 0) e é impulsionado 

por uma força externa dada pela expressão F = 3,00sen(2t), onde F é dada em newtons 

e t em segundos. A constante de força da mola é 20 N/m. Encontre (a) a freqüência 

angular de ressonância do sistema, (b) a freqüência angular do sistema impulsionado e 

(c) a amplitude do movimento. 

Resposta: (a) 3,16 s
-1

, (b) 6,28 s
-1

 e (c) 5,09 cm 
 

10) A massa de uma molécula de deutério (D2) é o dobro daquela de uma molécula de 

hidrogênio (H2). Se a freqüência vibracional de H2 é 1,30 x 10
14

 Hz, qual é a do 

deutério? Suponha que a “constante de mola” de forças de atração seja a mesma para as 

duas moléculas. 

Resposta: 9,19 x 10
13

 Hz 
 


