


2

❑APRESENTAÇÃO

❑MOVIMENTO CIRCULAR UNIFORME
▪ Definição;
▪ Relação entre período e frequência;
▪ Relações fundamentais no M.C.U.

❑EXERCÍCIOS



1.0 Movimento Circular Uniforme (M.C.U.)
❑Movimento periódico;

❑Módulo da velocidade linear é constante;

❑ Grandezas complementares para o M.C.U.:
▪ Período (T): Intervalo de tempo para que um corpo efetue uma volta

completa.
▪ Frequência (f): Número de voltas efetuadas pela partícula a cada unidade

de tempo.
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1.1 Relação entre Período e Frequência
Quando o intervalo de tempo é igual ao período (Δt = T), o móvel realiza uma
volta (n = 1) e, portanto, temos:

Período: [T] = s

Frequência: [f] = Hz

Hz RPM

x60
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1) Um ponto material percorre uma circunferência de 20 cm de
diâmetro efetuando 12 rpm. Determine:

a) A frequência em hertz;
b) O período;
c) A velocidade angular;
d) A velocidade escalar linear.
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1) Um corpo gira em movimento circular uniforme completando uma volta a 
cada 6 s. A medida do raio da trajetória desse corpo é 12 cm. Determine:

a) O período;
b) A velocidade angular;

2) Uma roda-gigante de diâmetro 40 m gira em torno de um eixo horizontal. As
cadeiras da roda-gigante movem-se com velocidade linear v = 5 m/s. Determine:
a) A velocidade angular do movimento;
b) Em quanto tempo cada cadeira executa uma volta completa. Considere π = 3.

3) As pás de um ventilador giram em torno de seu eixo com frequência de 120
rpm. Determine a frequência em hertz e o período em segundo;
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4) Um carro percorre uma circunferência de raio 500 m com velocidade escalar
constante de 20 m/s. Qual o período, em segundos, que o veículo percorre uma volta
completa? Considere π = 3.

5) O raio da Terra é de aproximadamente 6.400 km. Calcule a velocidade linear de
um ponto da linha do Equador que se desloca devido à rotação da Terra. Dê a
velocidade em km/h. Considere π = 3 e o período de rotação da Terra é igual a 24 h.

6) Uma partícula tem movimento circular uniforme sobre uma circunferência. 
Sabendo que a partícula efetua 300 rotações por minuto, calcule:
a) a frequência em Hz;
b) o período em segundos;
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7) Um pião gira com movimento uniforme de período 0,25 segundo. Calcule:
a) a frequência do pião em Hz;

b) a velocidade do pião em rad/s.

8) (Vunesp-SP) Em um hospital, o soro injetado em um paciente goteja à
razão de 30 gotas por minuto.
a) Qual a frequência do gotejamento em Hz?

b) Qual o intervalo de tempo entre duas gotas consecutivas?
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9) Uma partícula tem movimento circular uniforme sobre uma circunferência
de raio 2,0 metros. Sabendo que a partícula efetua 600 rotações por minuto,
calcule:
a) a velocidade angular em rad/s;

b) a velocidade linear em m/s.

10) As pás de um ventilador giram em torno de seu eixo com frequência de
120 rpm. Determine para um ponto de uma das pás, situados a 10 cm do
centro:
a) A velocidade angular em radiano por segundo;

b) A velocidade escalar linear em centímetro por segundo.


