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RESUMO: Leis de Newton – Força centrípeta 

ATENÇÃO!!! 

Este material é um RESUMO REVISIONAL, ou seja, não utilize essas anotações como principal fonte de estudos, 

afinal nem todas as abordagens feitas em sala foram fielmente colocadas aqui. 

 

No final do resumo temos apenas quatro exercícios para revisão. Não deixe de resolver os exercícios de outros 

materiais. (acesse o site: www.profgiovanelli.com para mais exercícios). 

 

Nada substitui a prática de exercícios e a suas anotações feitas nas aulas 

 

 

Salve galeras!!! 

 

Segue um breve resumo sobre leis a força resultante 

centrípeta, tópico muito “traiçoeiro”. 

 

FORÇA RESULTANTE (𝐹𝑅
⃗⃗⃗⃗ ): É uma única força que 

faz o papel de todas as forças que atuam no corpo em 

estudo, ou seja, é o vetor resultante de todos os vetores 

força que atuam. 

 

Lembre-se das principais regras de operações com 

vetores. 

Vetores em mesmo sentido 

 
Vetores em sentidos opostos 

 
Vetores perpendiculares entre si 

 
 

Vetores formando um ângulo qualquer 

 
 

Quando a resultante das forças que atuam em um corpo 

faz com que ele altere seu trajeto, dizemos que atua 

nesse instante uma resultante centrípeta. 

 

A resultante centrípeta é uma força resultante que 

sempre atua em corpos que fazem “curvas”, seu módulo 

é dado por 

𝐹𝑐𝑝 =
𝑚𝑣2

𝑅
 

 

A direção e o sentido dessa resultante é sempre para o 

centro do trajeto curvo. 

 

Força centrípeta na verdade não é uma nova força como 

peso, normal, atrito etc. A centrípeta é uma resultante de 

forças, nunca se esqueça disso. 

 

No S.I. a unidade para medir a força centrípeta é o 

newton (N). 

 

Globo da morte 

Um clássico caso de exercício envolvendo a resultante 

centrípeta é o globo da morte. 

 
Note que a velocidade mínima que o móvel deve ter 

para que haja uma volta completa no globo da morte é 

dada por: 

𝐹𝑐𝑝 = 𝐹𝑁 + 𝑃 

Com 𝐹𝑁 → 0, teremos: 

𝐹𝑐𝑝 = 𝑃 →
𝑚𝑣2

𝑅
= 𝑚𝑔 

Daí vem a famosa formula para esse caso: 

 

𝑣𝑚𝑖𝑛 = √𝑔𝑅 
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EXERCÍCIOS REVISIONAIS 

 

1) (UFMG) Quando um carro se desloca numa estrada 

horizontal, seu peso P é anulado pela reação normal N 

exercida pela estrada. Quando esse carro passa no alto 

de uma lombada, sem perder o contato com a pista, seu 

peso será representado por P' e a reação normal da pista 

sobre ele por N'. 

Com relação aos módulos dessas forças, pode-se 

afirmar que: 

A) P’ < P e N’ = N 

B) P’ < P e N’ > N 

C) P’ = P e N’ < N 

D) P’ = P e N’ > N 

E) P’ > P e N’ < N 

 

 

2) (FUVEST-SP) Um carro percorre uma pista curva 

superelevada (tg𝜃 = 0,20) de 200 m de raio. 

Desprezando o atrito, qual a velocidade máxima sem 

risco de derrapagem? Adote g = 10m/s2 

 
A) 40 km/h. 

B) 48 km/h 

C) 60 km/h. 

D) 72 km/h. 

E) 80 km/h. 

 

 

3) (MACKENZIE-SP) A figura representa a seção 

vertical de um trecho de rodovia. Os raios de curvatura 

dos pontos A e B são iguais e o trecho que contém o 

ponto C é horizontal. Um automóvel percorre a rodovia 

com velocidade escalar constante. Sendo NA, NB e NC a 

reação normal da rodovia sobre o carro nos pontos A, B 

e C, respectivamente podemos dizer que: 

 
a) NB > NA > NC. 

b) NB > NC > NA. 

c) NC > NB > NA. 

d) NA > NB > NC. 

e) NA = NC = NB. 

 

 

4) (UESB-BA) Quando duas superfícies sólidas são 

colocadas em contato, existe uma resistência ao 

deslocamento relativo dessas duas superfícies, 

denominada de atrito e que tem sua origem no fato de 

que as superfícies não são microscopicamente perfeitas, 

de modo a se estabelecerem vários pontos de contato 

que dificultam o movimento relativo entre as 

superfícies. Considerando-se que o coeficiente de atrito 

estático entre os pneus de um carro e o asfalto de uma 

rodovia é igual a 0,45 e que a aceleração da gravidade 

local é de 10m/s2, conclui-se que a velocidade máxima 

com que um carro pode fazer uma curva plana de raio 

igual a 50,0m nessa rodovia, sem derrapar, é, em km/h, 

igual a 

01) 62,0 

02) 54,0 

03) 43,0 

04) 28,0 

05) 15,0 

 

 

5) (UNICAMP-SP) Uma atração muito popular nos 

circos é o "Globo da Morte", que consiste numa gaiola 

de forma esférica no interior da qual se movimenta uma 

pessoa pilotando uma motocicleta (massa do conjunto 

de 150kg). Considere um globo de raio R = 5m. 

 
Se ele passar pelo ponto mais alto do globo com uma 

velocidade de 10m/s, qual é o valor da força que o globo 

faz sobre a moto? 

 

 

 

 

 

 

RESPOSTAS: 

1) C 

2) D 

3) B 

4) 02 

5) 1500 N 
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