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Movimento Circular Uniforme
1. Apesar de toda a tecnologia aplicada no desenvolvimento de combustíveis não poluentes, que
transporte que, além de saudável,
constituído por pedal, coroa, catraca
e corrente, exemplifica a transmissão de um movimento circular.

2007) Apesar de toda a tecnologia aplicada no desenvolvimento de combustíveis não
liberam
carbono,
bicicleta
ainda
s, que não não
liberam
óxidos de óxidos
carbono, a de
bicicleta
ainda é o a
meio
de transporte
que, é o meio de
saudável, contribui com a qualidade do ar. A bicicleta, com um sistema constituído por
contribui
com
a
qualidade
do
ar.
A
bicicleta,
com
um sistema
roa, catraca e corrente, exemplifica a transmissão de um movimento circular.

Pode-se afirmar que, quando se imprime aos pedais da bicicleta um movimento circular uniforme,
I.
o movimento circular do pedal é transmitido à coroa com a mesma velocidade angular.
,
II. a velocidade angular da coroa é igual à velocidade linear na extremidade da catraca.
mento circular do pedal é transmitido à coroa com a mesma velocidade angular.
III.da coroa
cada
do pedal
a duas voltas da roda traseira, quando a coroa tem
cidade angular
é igualvolta
à velocidade
linear na corresponde
extremidade da catraca.
volta do pedal corresponde
a duas
voltas vezes
da roda maior
traseira, quando
coroa
tem
diâmetro
duas
que oa da
catraca.
duas vezes maior que o da catraca.
Está correto o contido em, apenas
eto o contido em,a)
apenas
I.
b) II.
c) III. b)d) II.
I e III.
e) II e III.
c) III.
d) I e III.
E-2007) Uma foto com tempo de exposição relativamente longo mostra o movimento
II esobre
III. uma superfície horizontal, de tal modo que o centro do
sco rolando seme)
deslizar,
afirmar que, quando se imprime aos pedais da bicicleta um movimento circular

screve uma linha reta e horizontal. Duas lâmpadas foram colocadas no disco, uma no
outra na periferia.

2. Um ponto material percorre uma circunferência de raio igual a 0,1m em movimento uniforme de
forma, a dar 10 voltas por segundo. Determine o período do movimento.
a) 10,0 s
10,0 uma
Hz curva denominada ciclóide. Sobre o módulo da
da da periferiab)
descreve
de da lâmpada dac)
periferia,
em
0,1 Hzrelação à superfície, podemos dizer, corretamente, que
imo nos pontos Cd)
e G. 0,1 s
imo nos pontos A e E.
e) 100 s
mo nos pontos B e D.

tante.

R-2007) Recentemente,
o ônibus
espacial
Discovery
levou e
tripulantes
ao espaço
para
3. Uma roda
tem
0,4m
de raio
gira com
velocidade
constante, dando
m reparos na estação espacial internacional. A missão foi bem-sucedida e o retorno
Quanto
gasta
ponto
dea cerca
sua de
periferia
com segurança.
Antes tempo
de retornar,
a naveum
orbitou
a Terra
400 km depara percorrer 200 m:
em relação a suaa)
superfície,
8 mincom uma velocidade tangencial de módulo 26 000 km/h.
ando que a órbita foi circular e que o raio da Terra vale 6 400 km, qual foi o número de
b)torno
12,5
minnum período de 6,8. horas?
mpletas dadas em
da Terra
b) 12

c) 3,98 min
d) 15
d) n.d.a.

c) 13

20 voltas por minuto.

e) 17
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4. Uma partícula percorre uma trajetória circular de raio 10m com velocidade constante em
módulo, gastando 4,0s num percurso de 80m. Assim sendo, o período e a aceleração desse
movimento serão, respectivamente, iguais a:
a)

p

b)

p

d)

p

2

s e zero
s e 40m/s2

3
c) p s e 20m/s2

s e zero
3
e) � p s e 40m/s2
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Gabarito
1.
2.
3.
4.

D
D
C
E
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