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1. Arredonde os seguintes números para três algarismos significativos:

(a) 4,65735 m

(b) 55,578 s

(c) 4555 N

(d) 2768 kg

2. Resolva cada uma das expressões seguintes, expressando a resposta final com a unidade no SI e com
a quantidade certa de algarismos significativos

(a) (0,631 Mm)/(8,60 kg)2

(b) (33 mm)2(48 kg)3

3. Determine a intensidade da força resultante (das duas forças mostradas) e a sua direção medida no
sentido horário a partir do eixo x. Considere T = 6,00 kN e θ = 30,0◦.

4. O dispositivo é usado para a substituição cirúrgica da articulação do joelho. Se a força que atua ao
longo da perna é 360 N, determine suas componentes ao longo dos eixos x e y′.
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5. Decomponha ~F1 nas componentes que atuam ao longo dos eixos u e v e determine suas intensidades.
Faça o mesmo para ~F2.

6. Os cabos de tração são usados para suportar o poste telefônico. Represente a força em cada cabo na
forma de um vetor cartesiano. Despreze o diâmetro do poste.
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7. O pendente de reboque AB está submetido à força de 50 kN exercida por um rebocador. Determine
a força em cada um dos cabos de amarração, BC e BD, se o navio está se movendo para frente em
velocidade constante.

8. Se os membros AC e AB podem suportar uma tração máxima de 1,50 kN e 1,25 kN, respectivamente,
determine o maior peso da caixa que pode ser suportada com segurança.

9. Se o bloco D pesa 1,50 kN e o bloco B pesa 1,375 kN, determine o peso do bloco C e do ângulo θ
para o equiĺıbrio.
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10. O comprimento não deformado da mola AB é 3,00 m. Se o bloco é mantido na posição de equiĺıbrio
mostrada, determine a massa do bloco D. Considere g = 9,81 m/s2.

11. O guincho é usado para puxar a rede de peixe de 200 kg para o ṕıer. Determine a força compressiva
ao longo de cada uma das barras AB e CB e a tração no cabo do guincho DB. Considere que a
força em cada barra atua ao longo de seu eixo. Adote d = 2,00 m.
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12. Determine a força em cada um dos três cabos para levantar o trator que tem uma massa de 8,00 Mg.
Considere g = 9,81 m/s2 e d = 1,25 m.

13. Se o momento produzido pela força de 4,0 kN em relação ao ponto A é de 10 kN.m no sentido horário,
determine o ângulo θ, onde 0◦ ≤ θ ≤ 90◦.

14. Para arrancar o prego em B, a força F exercida sobre o cabo do martelo precisa produzir um
momento no sentido horário de 60 N.m em relação ao ponto A. Determine a intensidade necessária
da força F .
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15. A região do pé está sujeita à contração dos dois músculos plantarflexor. Determine o momento de
cada força em relação ao ponto de contato A no chão.

16. A ferramenta é usada para fechar válvulas de gás que são dif́ıceis de acessar. Se a força F é aplicada
no cabo, determine a componente do momento criada em relação ao eixo z da válvula.

17. A tubulação é fixa na parede pelas duas abraçadeiras. Se a força de atrito das abraçadeiras pode
resistir a um momento máximo de 225 N.m, determine o maior peso do vaso de planta que pode ser
suportado pela tubulação sem permitir que ela gire em relação ao eixo OA.

18. Os efeitos do atrito do ar sobre as pás do ventilador criam um momento de binário M0 = 6,0 N.m
sobre as mesmas. Determine a intensidade das forças de binário na base do ventilador de modo que
o momento de binário resultante no ventilador seja zero.
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19. O rod́ızio está sujeito aos dois binários. Determine as forças F que os rolamentos exercem sobre o
eixo de modo que o momento de binário resultante sobre o rod́ızio seja zero.
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Respostas

1. (a) 4,66 m

(b) 55,6 s

(c) 4,56×103 N

(d) 2,77 ×103 kg

2. (a) 7,34 ×103 m/kg

(b) 120 kg3.m2

3. 8,67 kN e 3,05◦.

4. Fx = −125 N e Fy′ = 317 N.

5. F1u = 183 N, F1v = 129 N, F2u = 150 N e F2v = 77,6 N.

6. ~FA = [−43,5x̂+ 174ŷ − 174ẑ] N e ~FB = [−53,2x̂+ 79,8ŷ − 146ẑ] N.

7. TBC = 22 kN e TBD = 33 kN

8. 2.06 kN

9. 40,9◦ e 1,20 kN.

10. 8,56 kg.

11. FAB = 2,52 kN, FCB = 2,52 kN e FBD = 3,64 kN

12. FAB = FAC = 16,6 kN, FAD = 55,2 kN.

13. 64◦

14. 0,13 kN.

15. M1 = 15 N.m e M2 = 17 N.m (ambos no sentido horário)

16. 16 N.m

17. 0,28 kN.

18. 20 N.

19. 0,62 kN.
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