
 

1)   Um ventilador gira com freqüência 4 Hz. O que significa esse número? 

 

2)   Transforme cada uma das freqüências a seguir em rotações por segundos. 

a)   240 rpm 

b)   180 rpm  

 

3)   Qual é o período e a freqüência de cada um dos três ponteiros de um relógio? 

 

4)   Um corpo dá 300 voltas numa circunferência em 2,5 min. 

a)   qual o período do movimento? 

b)   qual a freqüência, em Hz, do movimento? 

 

5)   Uma mosca pousa a 3 cm do centro de um disco que esta efetuando 40 rpm. Quais as 

velocidades angular e linear da mosca? 

 

6)   Um carrossel gira, efetuando uma rotação completa a cada 4s. Cada cavalo executa 

MCU. 

a)   Qual a freqüência do movimento dos cavalos? 

b)   Qual a velocidade angular de cada cavalo? 

 

7)   O motor elétrico de um ventilador efetua 720 rpm. 

 
Sabendo que OB = 25 cm e OA = 50 cm, calcule: 

a) a velocidade angular dos pontos A e B. 

b) a velocidade escalar dos pontos A e B. 

 

8)   (UFPE) As rodas de uma bicicleta possuem raio igual a 0,5 me giram com velocidade 

angular igual a 5,0 rad/s. Qual a distancia percorrida, em metros, por esta bicicleta num 

intervalo de 10s? 

 

9)   (UFPel-RS) Quando um profissional da industria mecânica opera um moto-esmeril, ele 

deve usar, adequadamente, óculos de proteção para evitar que fragmentos metálicos, 

desprendidos do rebolo, atinjam seus olhos. A figura seguinte mostra um rebolo de 30 cm de 

diâmetro, girando com velocidade angular igual a 1800 rpm. 

Na posição ilustrada, o fragmento metálico M se desprende. 



 
Responda: 

a)   Em que direção e sentido o fragmento se movimenta imediatamente após se soltar? 

b)   Qual o valor, no sistema internacional de unidades, da velocidade linear do fragmento 

que se desprende? Justifique sua resposta considerando que 1 rpm =     rad/s 

 

10)   (UFGO) Um disco gira num plano horizontal ao redor de um eixo vertical que passa 

pelo seu centro. O disco efetua 5,0 rps. Solta-se uma pedra, do repouso e no vácuo, de uma 

altura de 5,0 m acima do disco, de tal modo que a pedra cai sobre o disco. Quantas rotações 

terá efetuado o disco desde o instante em que se solta a pedra até o instante em que ela toca 

o disco? Considere g = 10 m/s
2
. 

 

11)   (Metodisto - SBC) Foi proposto a dois alunos que comentassem sobre a aceleração de 

um automóvel que percorre, com velocidade constante, 

uma pista composta de três trechos: dois retilíneos, AB e 

CD, e um curvilíneo, BC, conforme a figura abaixo. O 

aluno X afirma que a aceleração do automóvel é nula em 

todos os trechos, pois sua velocidade é constante, 

enquanto o aluno Y acredita que no trecho BC a 

aceleração do automóvel é não-nula. Qual dos dois 

alunos esta correto? 

Argumente sua afirmação. 

 

12)   (UMC-SP) Numa pista circular horizontal, de raio igual a 2 km, um automóvel se 

movimenta com velocidade escalar constante, cujo módulo é igual a 72 km/h. Determine o 

módulo da aceleração centrípeta do automóvel, em m/s
2
. 

 

13)   (UFGO) Uma partícula executa um MCU de raio 1 m com aceleração 0,25 m/s
2
. Qual é 

o período desse movimento? 

 

14)   Um automóvel executa, em 2 min, uma volta completa em pista circular, mantendo 

constante indicação do velocímetro. Num dos pontos da trajetória, a aceleração vetorial do 

automóvel tem modulo igual a 4 m/s
2
. Determine o raio da pista. Adote π = 3,14. 

 

15)   Dois corredores competem numa pista circular. O corredor A corre pela pista interna, 

enquanto o B corre pela externa. Sabendo que ambos completam uma volta no mesmo 

tempo, afirma-se o seguinte: 

I.   A velocidade angular de A é igual à de B 

II.  A velocidade linear de A é maior que a de B 

III. A freqüência de A é igual à de B 

IV. A aceleração centrípeta de A é menor que a de B 

Quais afirmações são verdadeiras? 

 π 

30 



16)   Um ponto material inicia seu movimento no ponto A da figura e percorre a trajetória 

com velocidade angular constante. 

 

Determine: 

a) a função horária angular do movimento 

b) a função horária escalar do movimento 

c) a posição angular do ponto material no instante 3s 

d) o instante em que o ponto material completa oito 

voltas 

 

 

 

 

17) Um móvel movimenta-se em MCU segundo a função horária angular φ =             t  (no 

SI). Calcule o instante em que ele passa pela posição φ = π rad. 

 

18)   (Fuvest-SP) Um automóvel percorre uma pista 

circular de 1 km de raio, com velocidade de 36 km/h. 

a)   Em quanto tempo percorre um arco de circunferência 

de 30º? 

b)   Qual a aceleração centrípeta do automóvel? 

 

 

19)   Um corpo realiza um MCU de 2m de raio, com 

freqüência 4 Hz. Sabendo que no inicio da contagem dos tempos ele estava na origem das 

posições, determine: 

a)   sua velocidade angular 

b)   sua posição angular no instante 10s 

 

20)   (Fuvest-SP) Dois corredores, A e B, partem do mesmo ponto de uma pista circular de 

120 m de comprimento, com velocidade vA = 8 m/s e vB = 6 m/s.  

a)   Se partirem em sentidos opostos, qual será a menor distancia entre eles, medida ao longo 

da pista, após 20 s? 

b)   Se partirem no mesmo sentido, após quanto tempo o corredor A estará com uma volta de 

vantagem sobre o B?   

 

22)   Um disco de raio 20 cm gira com velocidade angular 

constante e igual a 4π rad/s. Sobre esse disco marcam-se dois 

pontos, A e B, a 15 cm e 10 cm de distancia do centro, 

respectivamente. Calcule: 

a)   o período do ponto C 

b)   as velocidades escalares dos pontos A e B 

 

 

24)   (Unicamp-SP) Considere as três engrenagens acopladas 

simbolizadas na figura abaixo. A engrenagem A tem 50 dentes e 

gira no sentido horário, indicado na figura, com velocidade 

angular de 100 rpm. A engrenagem B tem 100 dentes e a C tem 

20 dentes. 

a)   Qual é o sentido de rotação da engrenagem C? 

π  +  π 

4      2 

 



b)   Quanto vale a velocidade tangencial da engrenagem  A em dentes por minuto? 

c)    Qual é a velocidade angular de rotação (em rpm) da engrenagem B? 

 

                       

25) Um automóvel executa uma volta completa em uma pista circular, num intervalo de 2 minutos, 
mantendo constante a indicação do velocímetro. Em um dos pontos da trajetória, um acelerômetro 

instalado no interior do veículo registra uma aceleração de 4 m/s². Qual o raio da pista? 

 

 
 

26) A roda de um carro efetua 120 RPM. Qual o seu período? 

 

27) Um carrossel gira, efetuando uma rotação completa a cada 4 s.   Cada cavalo executa MCU. 

   a) Qual a frequência do movimento dos cavalos 
   b) Qual a velocidade angular de cada cavalo 

 

 

 

 

28) (Fatec-SP) Uma roda gira com frequência 1200 rpm. A frequência e o período são 
respectivamente: 

a) 1200 Hz, 0,05 s. 

b) 60 Hz, 1 min. 

c) 20 Hz, 0,05 s. 
d) 20 Hz, 0,5 s. 

e) 12 Hz, 0,08 s. 


