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1. (Unicamp) Considere as três engrenagens acopladas simbolizadas na figura a seguir. A engrenagem A tem 50 

dentes e gira no sentido horário, indicado na figura, com velocidade angular de 100 rpm (rotação por minuto). A 

engrenagem B tem 100 dentes e a C tem 20 dentes. 

 

 
 

a) Qual é o sentido de rotação da engrenagem C? 

b) Quanto vale a velocidade tangencial da engrenagem A em dentes/min? 

c) Qual é a velocidade angular de rotação (em rpm) da engrenagem B? 

 

2. (Fgv) Sobre o teto da cabine do elevador, um engenhoso dispositivo coordena a abertura das folhas da porta de 

aço. No topo, a polia engatada ao motor gira uma polia grande por intermédio de uma correia. Fixa ao mesmo eixo 

da polia grande, uma engrenagem movimenta a corrente esticada que se mantém assim devido a existência de 

outra engrenagem de igual diâmetro, fixa na extremidade oposta da cabine. As folhas da porta, movimentando-se 

com velocidade constante, devem demorar 5 s para sua abertura completa fazendo com que o vão de entrada na 

cabine do elevador seja de 1,2 m de largura. 
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Dados: 

diâmetro das engrenagens .... 6 cm 

diâmetro da polia menor ....... 6 cm 

diâmetro da polia maior ........ 36 

cm 

™ ............................................ 3 

 

Nessas condições, admitindo 

insignificante o tempo de 

aceleração do mecanismo, a 

freqüência de rotação do eixo do 

motor deve ser, em Hz, de 

a) 1.  

b) 2.  

c) 3.  

d) 4.  

e) 6. 

 

3. (Uerj) Uma bicicleta de marchas tem três engrenagens na coroa, que giram com o pedal, e seis engrenagens 

no pinhão, que giram com a roda traseira. Observe a bicicleta a seguir e as tabelas que apresentam os números 

de dentes de cada engrenagem, todos de igual tamanho. 

 

 

 

Cada marcha é uma ligação, feita pela corrente, 

entre uma engrenagem da coroa e uma do pinhão. 

 

Suponha que uma das marchas foi selecionada 

para a bicicleta atingir a maior velocidade possível. 

Nessa marcha, a velocidade angular da roda 

traseira é Wr e a da coroa é Wc . A razão Wr/Wc 

equivale a: 

a) 7/2 

b) 9/8 

c) 27/14 

d) 49/24 
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4. (Ufmg) A figura a seguir representa três bolas, A, B e C, que estão presas entre si por cordas de 1,0 m de 

comprimento cada uma. As bolas giram com movimento circular uniforme, sobre um plano horizontal sem atrito, 

mantendo as cordas esticadas. A massa de cada bola é igual a 0,5 kg, e a velocidade da bola C é de 9,0 m/s. 

 

 
 

A alternativa que indica como se relacionam as velocidades tangenciais vÛ, v½ e vÝ das bolas A, B e C e seus 

respectivos períodos TÛ, T½ e TÝ é 

a) vÛ < v½ < vÝ ; TÛ = T½ = TÝ . 

b) vÛ = v½ = vÝ ; TÛ = T½= TÝ . 

c) vÛ > v½ > vÝ ; TÛ = T½ = TÝ . 

d) vÛ = v½ = vÝ ; TÛ > T½ > TÝ . 

e) vÛ = v½ = vÝ ; TÛ < T½ < TÝ . 

 

5. (Ufmg) A figura mostra três engrenagens, E�, E‚ e Eƒ , fixas pelos seus centros, e de raios, R� ,R‚ e Rƒ, 

respectivamente. A relação entre os raios é R� = Rƒ < R‚. A engrenagem da esquerda (E�) gira no sentido horário 

com período T•. 

 

 
 

Sendo T‚ e Tƒ os períodos de E‚ e Eƒ, respectivamente, pode-se afirmar que as engrenagens vão girar de tal 

maneira que 

a) T� = T‚ = Tƒ, com Eƒ girando em sentido contrário a E�. 

b) T� = Tƒ · T‚, com Eƒ girando em sentido contrário a E�. 

c) T� = T‚ = Tƒ, com Eƒ girando no mesmo sentido que E�. 

d) T� = Tƒ · T‚, com Eƒ girando no mesmo sentido que E•. 
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6. (Ufscar) Para misturar o concreto, um motor de 3,5 hp tem solidária ao seu eixo uma engrenagem de 8 cm de 

diâmetro, que se acopla a uma grande cremalheira em forma de anel, com 120 cm de diâmetro, fixa ao redor do 

tambor misturador. 

 

 
 

Quando o motor é ligado, seu eixo gira com freqüência de 3 Hz. Nestas condições, o casco do misturador dá um 

giro completo em 

a) 3 s.  

b) 5 s. 

c) 6 s.  

d) 8 s.  

e) 9 s. 

 

7. (Ufscar) Para possibilitar o translado da fábrica até a construção, o concreto precisa ser mantido em constante 

agitação. É por esse motivo que as betoneiras, quando carregadas, mantêm seu tambor misturador sob rotação 

constante de 4 r.p.m. Esse movimento só é possível devido ao engate por correntes de duas engrenagens, uma 

grande, presa ao tambor e de diâmetro 1,2 m, e outra pequena, de diâmetro 0,4 m, conectada solidariamente a 

um motor. 
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Na obra, para que a betoneira descarregue seu conteúdo, o tambor é posto em 

rotação inversa, com velocidade angular 5 vezes maior que a aplicada durante o 

transporte. Nesse momento, a freqüência de rotação do eixo da engrenagem 

menor, em r.p.m., é 

a) 40. 

b) 45. 

c) 50. 

d) 55. 

e) 60. 

 

8. (Unesp) Duas polias, A e B, de raios R e R', com R < R', podem girar em torno de dois eixos fixos e distintos, 

interligadas por uma correia. As duas polias estão girando e a correia não escorrega sobre elas. Então pode-se 

afirmar que a(s) velocidade(s) 

a) angular de A é menor que a de B, porque a velocidade tangencial de B é maior que a de A. 

b) angular de A é maior que a de B, porque a velocidade tangencial de B é menor que a de A. 

c) tangenciais de A e de B são iguais, porém a velocidade angular de A é menor que a velocidade angular de B. 

d) angulares de A e de B são iguais, porém a velocidade tangencial de A é maior que a velocidade tangencial de 

B. 

e) angular de A é maior que a velocidade angular de B, porém ambas têm a mesma velocidade tangencial. 
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9. (Uerj) Uma bicicleta de marchas tem três engrenagens na coroa, que giram com o pedal, e seis engrenagens 

no pinhão, que giram com a roda traseira. Observe a bicicleta a seguir e as tabelas que apresentam os números 

de dentes de cada engrenagem, todos de igual tamanho. 

 

 
 

Cada marcha é uma ligação, feita pela corrente, entre uma engrenagem da coroa e uma do pinhão. 

 

Um dente da 1• engrenagem da coroa quebrou. Para que a corrente não se desprenda com a bicicleta em 

movimento, admita que a engrenagem danificada só deva ser ligada à 1• ou à 2• engrenagem do pinhão.  

Nesse caso, o número máximo de marchas distintas, que podem ser utilizadas para movimentar a bicicleta, é de: 

a) 10 

b) 12 

c) 14 

d) 16 

 

10. (G1) Numa engrenagem, uma roda tem 50 cm de comprimento e dá 800 voltas, enquanto outra menor dá 

2.000 voltas, no mesmo espaço de tempo, então o raio da roda menor, em cm, é: 

a) 1/(2™) 

b) 5/(2™) 

c) 8/™ 

d) 10/™ 

e) 11/™ 
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GABARITO 
 

1. a) horário. 

b) 5,0 . 10¤ dentes/min. 

c) 50 rpm. 

 

2. [D] 

 

3. [A] 

 

4. [A] 

 

5. [D] 

 

6. [B] 

 

7. [E] 

 

8. [E] 

 

9. [C] 

 

10. [D] 

 

 


