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1) Na figura ao lado, a barra horizontal 

mede 3,0 m de comprimento, pesa 200 

N e está fixada na coluna por um pino 

que não impede, entretanto, que ela 

possa gira. Calcule a tração no fio que 

sustenta a barra e as componentes 

vertical e horizontal da força que o 

pino exerce na barra, sabendo que a 

placa pesa 100 N. Resposta: 585 N, 

100 N e 550 N. 

 

 

 

 

2) A figura ao lado ilustra uma 

prensa para fabricação caseira de 

queijo. Sabendo-se que o queijo 

deve ser prensado na forma com 

uma força de 300 N, quanto deve 

valer o peso do objeto P? 

Resposta: 100 N. 

 

 

3) A barra homogênea BC da 

figura ao lado tem peso de 100 

kN e seu comprimento é de 10 m. 

O ponto de apoio A está a 2,0 m 

da extremidade B. Qual é o peso 

X que deve ser suspenso no 

ponto B para manter a barra em 

equilíbrio na posição horizontal? 

Resposta: 150 kN. 

 

4) A barra homogênea, de peso e comprimento iguais a 1000 N e 3,0 m, está  apoiada 

em suas extremidades e suporta as cargas de 500 N e 1500 N, colocadas a 0,5 m de suas 

extremidades, como mostra a figura abaixo. Calcule as reações dos apoios. Resposta: 

1167 N e 1833N. 
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5) Se o carrinho de pedreiro e seu 

conteúdo têm massa de 60 kg e centro 

de massa em G, determine a 

intensidade da força resultante que o 

homem deve exercer em cada um dos 

braços do carrinho para mantê-lo em 

equilíbrio. Resposta: 107 N. 

 

 

 

 

6) A barra apresentada na figura abaixo está em equilíbrio. Seu comprimento é 4 m e no 

seu ponto médio está aplicada uma força de 4 kN. Na extremidade esquerda, a barra está 

presa a uma parede por meio de uma dobradiça e, na extremidade direita, a barra está 

apoiada num rodízio, que pode correr no plano inclinado que faz o ângulo de 30º com a 

horizontal. Determine as forças de reação de cada dispositivo de suporte da barra. 

Resposta: Resposta: 2,31 kN e 2,31 kN. 
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