
TEXTO DE REVISÃO 09 – Força de Atrito e Lei de Hooke. 
 
• 1) - Força de atrito: Seja A um bloco inicialmente em repouso sobre um plano e apliquemos a esse 

corpo a força F, como se vê na figura. Verificamos que mesmo tendo sido aplicada ao corpo uma força, 
esse corpo não se moverá. 

Se isso ocorre, concluímos que sobre o mesmo estará agindo outra força, de mesmo módulo e em
sentido oposto a F (figura ao lado). A essa força denominaremos força de atrito Fat.              F

fat.  A

 

Podemos, a seguir, aumentar gradativamente o valor da força F, a intensidade da força de atrito
também aumentou, de tal forma que a resultante das forças atuantes no bloco continuasse nula. 

Mas a prática nos mostra que, a partir de um determinado momento, o bloco passa a se deslocar no sentido 
da força F. A interpretação desse fenômeno é a seguinte: Embora a intensidade da força de atrito possa 
aumentar à medida que aumentamos a intensidade da força solicitante F, a força de atrito atinge um 
determinado valor máximo; a partir desse momento, a tendência do bloco é sair do repouso. 
 O valor máximo atingido pela força de atrito na fase estática é diretamente proporcional à 
intensidade da reação normal N do bloco. Esse resultado, experimental, pode ser expresso na forma: 
 Fat.est. = μe . N 
 
Nesta expressão, μe é o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície. Uma vez atingido o valor 
máximo da força de atrito, se aumentarmos a intensidade da força F, o corpo entrará em movimento 
acelerado, no sentido de F.  Nessa segunda fase, denominada dinâmica, a intensidade da força de atrito será 
menor que o valor máximo da força de atrito estático e seu valor poderá ser considerado constante para 
facilitar a resolução de problemas. Caso o examinador, ao se referir à existência de atrito entre duas 
superfícies, não faça referência explícita ao coeficiente de atrito dinâmico ou estático, deveremos considerar 
μe = μd .O gráfico abaixo nos dará uma idéia aproximada de como esta força age. 
 
 
 
 
 
 
 
obs. A força de atrito (estático ou dinâmico) não depende da área de contato entre as superfícies. Assim nas 
figuras abaixo, onde os dois blocos são idênticos e F também, as força de atrito tanto em 1 como em 2, são 
iguais, apesar de as superfícies em contato serem diferentes. 

   II
              fat              F

 
 

• 2) - Força elástica - Lei de Hooke: Considere a mola abaixo em sua posição de equilíbrio. 
O que acontecerá se ela sofrer um deslocamento x ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    É de fácil aceitação que ela reagirá a esse movimento exercendo uma
determinada força F que atua em sentido contrário ao deslocamento. O cientista
Robert Hooke verificou que se deslocarmos a mola em 2x de sua posição original, a
força deixa de ser F e passa a ser 2F. Portanto: A força exercida por uma mola é
proporcional ao deslocamento que ela sofre. 
    Em termos matemáticos, temos:  

    
F = K x

   (LEI DE HOOKE) 
    Onde K é chamado constante elástica da mola e é um número que depende da
mola usada em nossa experiência.  

 
 
 



EXERCÍCIOS DE APRENDIZAGEM: 
 
1) Um trem desloca-se em linha reta com aceleração constante de 2 m/s2. No interior de um vagão encontra-se uma 
mesa plana, horizontal, sobre a qual apoia-se uma esfera de aço de massa igual a 0,5 kg  presa a uma mola cuja outra 
extremidade está presa ao vagão. Desprezando-se os atritos, o observador mede 14 cm para o comprimento da mola, 
cujo comprimento natural (quando o trem estava em repouso) era 10 cm. Determine a constante elástica da mola, em 
N/m. 
 
 
          
R: K = 25 N/m 
2) Uma mola é pendurada em um teto e nela pendura-se um corpo de massa 10 kg. Sabendo-se que o corpo deslocou a 
mola em 20 cm de sua posição de equilíbrio, qual a constante elástica da mola? 
         
R: K = 500 N/m 
3) Uma mola é submetida à ação de uma força de tração. O gráfico da figura indicada o módulo da força tensora F em 
função da deformação x. Determine:      
 
a) a constante elástica da mola; 
b) a deformação quando F = 270 N. 
 
 
        

F(N) 
180
120
60

x (cm) 
                 6 4 2 

R: K = 30 N/cm   e   x  =  9cm 
 
EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO: 
 
01) Submete-se um corpo de massa 5000 kg à ação de uma força constante que lhe imprime, a partir do repouso, uma 
velocidade de 72 km/h ao fim de 40s. Determine a intensidade da força e o espaço percorrido pelo corpo. 
Resp.:  01) F= 2.500N 
 
02) Uma força horizontal de 10N é aplicada ao bloco A, de 6 kg o qual por sua vez está apoiado em um segundo bloco 
B de 4 kg. Se os blocos deslizam sobre um plano horizontal sem atrito, qual a força em newtons que um bloco exerce 
sobre o outro?                      Resp.: 02)  4N    

 
   F A 

B 

 
 
 
 
03) Três blocos A, B e C, de massas mA = 5 kg , mB = 3 kg e mB C = 4 kg estão sobre uma superfície horizontal sem atrito 
e presos um ao outro por meio de cordas inextensíveis e de massas desprezíveis, como mostra a figura. No cabo A é 
aplicada uma força de 60N, horizontal e de módulo constante. Determine: 
 
a) a aceleração do bloco B; 

B A 

 
 b) a tração na corda que liga A a B; 

c) a tração na corda que liga B a C. 
 
Resp.:03)    a) 5m/s2     b) 35N     c) 20N   
 
04) Determine a força tensora no cabo que sustenta a cabine de um elevador, de 500 kg, quando o elevador:  
adote g = 10 m/s2. 
a) sobe com velocidade constante; 
b) sobe com aceleração de 2 m/s2; 
c) sobe com movimento uniformemente retardado de aceleração de 2 m/s2; 
d) desce com movimento uniformemente retardado de aceleração 2 m/s2 .   
 
Resp.:  04)   a) 5 000N     b) 6 000N      c) 4 000N      d) 6 000N 
 
5) Para o sistema ao lado o coeficiente de atrito cinético entre o bloco A e 
a superfície horizontal é 0,2. Calcule a aceleração do sistema e a tração na 
corda.                                      
 Resp.: 5) 2m/s2  e  40N  
                                                                              
                                                                           

            F C

 
 
 
          g = 10m/s2 
           mA = 10kg 
           mB = 5 kg 

A 

B



6) Deslizando por um plano inclinado de 37º , uma moeda (m = 10g) possui aceleração de 4,4 m/s2 (sen 37º = 0,60  , cos 
37º = 0,80). Adotar g = 10m/s2. Determinar a força de atrito exercida na moeda.      
Resp.: 6)  FA =  0,016N     
 
07) Um corpo de peso 300N se encontra parado sobre um plano horizontal onde existe atrito. Sabendo-se que o 
coeficiente de atrito estático entre o bloco e o chão é 0,5 , calcule a força mínima que se deve imprimir ao bloco para 
coloca-lo em movimento.  
Resp.: 07) F = 150N         
 
08) Um corpo de massa 1 kg descreve sobre uma mesa polida uma trajetória circular de raio igual a 1 metro, quando 
preso mediante um fio a um ponto fixo na mesa. A velocidade do movimento tem intensidade igual a 2 m/s. Calcule a 
tração exercida no fio.  
Resp.: 08)  T =  4N    
 
9) Na Terra o que é mais pesado um corpo de 1N ou um corpo de 1kg? 
 
10) (Unesp) Dois corpos, de peso 10 N e 20 N, estão suspensos por dois fios, P e Q, de massas desprezíveis, da maneira 
mostrada na figura. 
 
A intensidades (módulos) das forças que  
tensionam os fios P e Q são respectivamente, de 
 
a) 10 N e 20 N 

b) 10 N e 30 N 

c) 30 N e 10 N. 

d) 30 N e 20 N. 

e) 30 N e 30 N. 

Resp. d) 30 N e 20 N. 
 
11) (Unesp) As estatísticas indicam que o uso do cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões mais 
graves em motoristas e passageiros no caso de acidentes. Fisicamente, a função do cinto está relacionada com a: 
 
  a) Primeira lei de Newton.                     b) Lei de Snell.                         c) Segunda Lei de Newton. 

                       d) Lei de Ohm.                                  e) Primeira Lei de Kepler. 

             Resp a)  Primeira lei de Newton.   
 
12) (Uel) Os blocos A e B têm massas mA = 5,0 kg e mB = 2,0 kg e estão apoiados num plano horizontal perfeitamente 
liso.  Aplica-se ao corpo A uma força horizontal F de módulo 21 N. 

B

A força de contato entre os blocos A e B tem módulo, em newtons, 
a) 21 

b) 11,5 

c) 9,0 

d) 7,0 

e) 6,0 

Resp. 6,0 N 

13) (Unirio) Um corpo A, de 10 kg, é colocado num plano horizontal sem atrito. Uma corda ideal de peso desprezível 

liga o corpo A a um corpo B, de 40 kg, passando por uma polia de massa desprezível e também sem atrito. O corpo B, 

inicialmente em repouso, está a uma altura de 0,36 m, como mostra a figura. Sendo a aceleração da gravidade g = 10 

m/s2, determine: 

a) a aceleração do sistema?  A = 8 m/s2

b) o módulo da tração na corda.  T = 80 N 
c) o mínimo intervalo de tempo necessário  
     para que o corpo B chegue ao solo.   Δt =  0,3 s 
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