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Exercícios Propostos
01. Um corpo oscila com movimento harmônico simples de
amplitude A. Que distância o corpo cobre em um período?
Qual o deslocamento do corpo em um período?
02. Qual o módulo da aceleração de um oscilador de amplitude
A e frequência f quando a sua velocidade for um máximo?
Em que instante o deslocamento é máximo?
03. Certo ou errado.
A) No movimento harmônico simples, o período é proporcional
ao quadrado da amplitude.
B) No movimento harmônico simples, a frequência não
depende da amplitude.
C) Se a aceleração de uma partícula for proporcional ao
deslocamento e tiver direção oposta à do deslocamento,
o movimento que efetua é harmônico simples.
04. A posição de uma partícula é dada por x = (7cm) · cos 6pt, com t
em segundos. Qual é:
A) a frequência?
B) o período?
C) a amplitude do movimento da partícula?
D) o primeiro instante, depois de t = 0, em que a partícula
está na posição de equilíbrio? Em que direção a partícula
se desloca neste instante?
05. Responda.
A) Qual a velocidade máxima da partícula mencionada no
problema 4?
B) Qual a sua aceleração máxima?
06. Uma partícula de massa m parte do repouso em x = +25cm
e oscila em torno da posição de equilíbrio em x = 0, com o
período de 1,5s. Determine as equações:
A) da posição x em função do tempo t.
B) da velocidade v em função de t.
C) da aceleração a em função de t.
07. Resolva o problema 6 com a partícula inicialmente em
x = 25cm e com velocidade v0 = +50cm/s.
08. O período do movimento de uma partícula oscilante é de 8s.
No instante t = 0, a partícula está em repouso em x = A = 10cm.
A) Faça o gráfico de x em função do tempo t.
B) Ache a distância coberta no primeiro segundo depois de
t = 0, no segundo, no terceiro e no quarto segundo depois
de t = 0.
09. A posição de uma partícula é dada por x = 2,5cos pt, com x
em metros e t em segundos.
A) Calcule a velocidade máxima e a aceleração máxima da
partícula.
B) Ache a velocidade e a aceleração da partícula quando
x = 1,5m.
10. Uma partícula descreve um círculo com o raio de 40cm e
velocidade constante de 80cm/s. Calcule:
A) a frequência do movimento.
B) o período do movimento.
C) dê a equação da componente x da posição da partícula
em função do tempo t, admitindo que, no instante t = 0,
x seja positivo.
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11. Se a amplitude do movimento de um oscilador harmônico
simples for triplicada, por que fator fica multiplicada a sua
energia?
12. Um corpo de 2,4kg está preso a certa mola de constante de
força k = 4,5kN/m. A mola é esticada 10cm em relação à
posição de equilíbrio e depois solta. Calcule a energia total
do sistema.
13. Um corpo de 1,5kg oscila com movimento harmônico simples
preso a certa mola com a constante de força de k = 500N/m.
A velocidade máxima do corpo é de 70cm/s.
A) Qual a energia total do sistema?
B) Qual a amplitude da oscilação?
14. Um corpo oscila sob a ação da força de certa mola com
amplitude de 4,5cm. A energia total do sistema é 1,4J. Qual
a constante de força da mola?
15. Certo ou errado.
A) Dados um corpo e certa mola, o período de oscilação não
depende de a mola estar na vertical ou na horizontal.
B) Dado um certo corpo que oscila com a amplitude A, sob a
ação da força de certa mola, a velocidade máxima do corpo
não depende de a mola estar na horizontal ou na vertical.
16. Um corpo de 2,4kg está preso a certa mola horizontal cuja
constante de força é k = 4,5kN/m. A mola é esticada 10cm
além de posição de equilíbrio e depois solta. Ache:
A) a frequência do movimento.
B) o período.
C) a amplitude.
D) a velocidade máxima.
E) a aceleração máxima.
F) Em que instante o corpo passa, pela primeira vez, na posição
de equilíbrio? Qual a sua aceleração neste instante?
17. Um corpo de 3kg oscila preso a certa mole com a amplitude
A = 10cm e a frequência f = 2,4Hz.
A) Qual a constante de força da mola?
B) Qual o período do movimento?
C) Qual a velocidade máxima do corpo?
D) Qual a aceleração máxima do corpo?
18. Um corpo de 4,5kg oscila na ponta de certa mola horizontal
com a amplitude de 3,8cm. A aceleração máxima é de 26ms2.
Calcule:
A) a constante de força k.
B) a frequência.
C) o período do movimento.
19. Um corpo oscila com a amplitude de 5,8cm preso a certa
mola horizontal com a constante de força de 1,8kN/m. A sua
velocidade máxima é de 2,20m/s. Calcule:
A) a massa do corpo.
B) a frequência do movimento.
C) o período do movimento.
20. Um corpo de 0,4kg ligado a uma certa mola de constante de
força de 12N/m oscila com a amplitude de 8cm. Calcule:
A) a velocidade máxima do corpo.
B) a velocidade e a aceleração do corpo quando estiver na
posição x = 4cm em relação à posição de equilíbrio x = 0.
C) o tempo que o corpo leva para ir de x = 0 até x = 4cm.
21. Um corpo de massa desconhecida está pendurado na ponta
de uma mola, que não está esticada nem comprimida, e é
solto em repouso num certo instante. O corpo cai 3,42cm até
ficar em repouso pela primeira vez depois da queda. Calcule
o período do movimento oscilatório.
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4A, 0
0, A(2πt)2
A) Errado
B) Certo
C) Certo
A) 1,3m/s
B) 25m/s
A) x(t) = (0,25m) cos(4π/3)t
B) v(t) = dx/dt = – (π/3m/s) sen (4π/3)t
C) a(t) = dv/dt = – (4π2/9m/s2) cos (4π/3)t
A) x(t) = (0,277m) cos(4πt/3 – 0,445)
B) v(t) = dx/dt = – (1,16m/s) sen(4πt/3 – 0,445)
C) a(t) = dv/dt = – (4,86m/s2) cos(4πt/3 – 0,445)
A) x(t) = 10 cos(πt/4)
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B)
A)
B)
A)
B)
C)
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2,9cm, 7,1cm, 7,1cm, 2,9cm
2,5π
2,5π2
f = 0,32Hz, w = 2rad/s
3,1s
x(t) = (40cm) cos(2t)

A) 0,37J
1,4 × 103N/m
A) Certo
A) 6,9Hz
D) 4,3m/s
A) 680N/m
D) 23m/s2
A) 3,1kN/m
A) 0,44m/s
0,26s

B) 3,8cm
B)
B)
E)
B)

Certo
0,15s
1,9 × 102m/s2
0,42s

B) 4,2Hz
B) 0,38m/s; 1,2m/s2

C) 0,1m
F) Em T/4, a = 0
C) 1,5m/s
C) 0,24m/s
C) 0,095s
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