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Oscilações 
cUm modelo consistente de um movimento oscilatório pode ser descrito quando um corpo é ligei-
ramente deslocado da sua posição de equilíbrio, e uma força restauradora  passa a atuar sobre o 
mesmo que adquire um movimento de vaivém sobre uma mesma trajetória ao longo do eixo x. 
Veja o diagrama N.1 a seguir que deve ser consultado para responder as questões 1, 2, 3, 4, 5, 
e 6.  
 
Diagrama N.1  (instantâneo da animação interativa n. 1- Tavares, Luna- Jun/2004) 

 
 
1) Ao analisar o movimento oscilatório, associe os parâmetros físicos aos conceitos pelos quais estão 
relacionados:  
 
8Parâmetros físicos:  
1) Amplitude 
2) Elongação 
3) Período 
4) Força restauradora 
5) Freqüência   
8Conceitos: 
( ) Tempo correspondente a um ciclo completo; 
( ) Módulo máximo do vetor deslocamento do corpo a partir da posição de equilíbrio; 
( ) Números de ciclos efetuados na unidade de tempo; 
( ) Agente físico que tende a fazer um corpo voltar à sua posição de equilíbrio, após ser deslocado da 
mesma; 
( ) Componente do vetor deslocamento do corpo, que indica sua posição a partir da origem, tendo como 
referência, a posição de equilíbrio num dado sistema de coordenadas; 

A relação numérica de cima para baixo que estabelece uma seqüência de associações corretas é: 
(a) 3-1-5-4-2 
(b) 3-2-5-4-1 



(c) 1-3-2- 4-5 
(d) 1-2-5-4-3 
(e) 3-1-5-2-4 
(f) Não sei responder  
 
2) A afirmação correta que relaciona  F (valor algébrico da força restauradora) e a elongação  x, é; 
a) x < o     e    F > o;    x >o     e     F < o 
b) x < o     e    F < o;     x > o   e    F > o 
c) x < o      e    F= o;      x > o   e    F > o 
d)  x < o     e    F > o;      x > o   e    F = o 
e)  x > o     e    F > o;      x < o   e    F = 0 
f)Não sei responder   
 
3) Sendo T o período de oscilação e A a amplitude de um Oscilador Harmônico Simples , a distância 
percorrida durante um período por um ponto deste sistema vale: 
a) A/4      b) A/2       c) A      d) 2A       e) 4A      f)Não sei responder  
 
 4) Sendo T o período de oscilação e  A a amplitude do movimento de uma partícula em movimento 
harmônico simples,  o tempo necessário para que a mesma  vá diretamente de x = A , para  x = A/2, vale: 
a) T/8     b) T/6     c) T/4     d) T/2      e) T      f) Não sei responder  
 
5) Qual dos gráficos abaixo (todos de X x t), melhor representa a posição x da massa m como uma  
função do tempo t ?(Considere a origem do sistema de referência arbitrária) 

 
 
6) Qual dos gráficos seguintes melhor representa como o valor algébrico da força F varia em função 
da abscissa x da partícula ? 
 

 
 



 
 
 
 
 
ü O diagrama N. 2, representa um corpo as-
semelhável a um ponto material que após ter 
sido deslocado de sua posição de equilíbrio, pas-
sa a se mover deslizando ao longo de uma su-
perfície semi-esférica “ABC”, (no plano da fo-
lha) de uma “taça” de raio “R”, onde os atritos 
foram desprezados. As oito setas numeradas 
representam direções a serem tomadas como 
referencia para responder as questões 7,8 e 9.  
Diagrama N.2 (instantâneo da animação N. 2- 
Tavares. Luna- Jun/2004) 
 

 
 
7) A direção da aceleração do bloco, quando estiver na posição A, é melhor representada por qual das 
setas no diagrama? 
(a) 1 
(b) 2 
(c) 4 
(d) 5 
(e) 6 
(f) Não sei responder 
 
8) A direção da aceleração do bloco, quando estiver na posição B, é melhor representada por qual das 
seguintes setas no diagra ma? 
(a) 1 
(b) 3 
(c) 5 
(d) 7 
(e) Nenhuma das setas, pois a aceleração é nula 
(f)  Não sei responder 
 
9) A direção da velocidade do bloco nas posições A,B,C é melhor representada pelas setas; 
(a) 3,5,7 respectivamente 
(b) 7,5,3 respectivamente 
(c) 5,3,1 respectivamente 
(d) Nenhuma das setas em A e C, pois nestes pontos a velocidade é nula; e 3 ou 7 no ponto B 
(e) Nenhuma das setas em B, pois neste ponto a velocidade é nula; e 1 e 5 respectivamente em A e 
C 
(f) Não sei responder 



 
Um corpo de massa m é suspenso por um fio 
fino e leve e executa um movimento oscilatório 
(com forças dissipativas desprezíveis) no plano 
zy, voltando sempre à mesma altura H. Movi-
mento descrito no diagrama N. 3.  
 
       Diagrama N.3 (instantâneo da animação inte-
rativa N.3-Tavares, Luna- Jun/2004) 

 

 
 
⌦Consulte o diagrama N. 3 para responder as questões 10,11,12,13 e 14. Considere as oscila-
ções de pequena amplitude; ou seja, o ângulo θ muito pequeno tal que  senθ ≈  θ 
 
10) Do ponto de vista da Cinemática pode-se afirmar que o movimento do corpo no plano ZY foi: 
(a) Uniforme 
(b) Uniformemente variado 
(c) Harmônico simples 
(d) Harmônico impulsionado 
(e) Harmônico amortecido 
 
11) Considerando que a partícula ao atingir o ponto mais baixo da trajetória  o fio se rompe, e que os 
atritos foram considerados desprezíveis, qual das opções melhor representa a trajetória da partícula 
no plano YZ e no mesmo sistema de referência ? 
 

 
 
12) Do ponto de vista da Dinâmica e analisando as forças atuantes durante o tempo em que o pêndulo 
oscila, podemos afirmar que: 
(a) A resultante das forças atuantes sobre o corpo é nula; 
(b) A resultante das forças atuantes sobre o corpo tem direção radial ao longo da trajetória é do 
tipo restauradora; 
(c) A resultante das forças atuantes sobre o corpo tem direção tangencial, a trajetória é do tipo 
restauradora; 
(d) O movimento jamais pode ser efetuado na prática devido as forças de atrito; 
(e) O movimento será sempre oscilatório, porque a única força presente é a força peso que é res-
tauradora. 
 
13) Analisando a energia do sistema podemos afirmar que: 
(a) Foi dissipada totalmente devido aos atritos; 
(b) Foi conservada apresentando-se nas formas cinética e potencial, transformando-se mutuamente; 
(c) Foi conservada apenas na forma de energia cinética; 
(d) Foi conservada apenas na forma de energia potencial; 
(e) Apenas uma parcela da energia mecânica foi conservada. 
(f) Não sei responder 
 



14) Considerando que um corpo se encontra na posição de altura  H (diagrama N.3), o esquema que me-
lhor representa as forças que atuam no corpo é: 
a)  

 
 
 
 

b)  c)  d)  e) Não sei res-
ponder 

 

 Diagrama N.4 (Mapa conceitual - Oscilações - Tavares, Luna- Fev/2004) 
 
15) Analisando o trecho do mapa conceitual anterior (diagrama N.4), associe os fenômenos com as 
situações em que eles podem ocorrer: 
 
8Situações: 
 
1- Movimento harmônico simples 
2- Movimento harmônico amortecido 
3- Movimento harmônico forçado 
4- Ressonância 
5- Movimento caótico 
6- Movimento anarmônico 
 
8Fenômenos: 
 
( ) Conservação da energia mecânica do sistema oscilante; 
( ) Dissipação da energia mecânica do sistema oscilante, devido a uma força dissipativa proporcional à 
velocidade do corpo que oscila; 
( ) Energia mecânica do sistema oscilante sendo suprida por uma força externa impulsora, cuja compo-
nente oscila com freqüência angular “ωe” aproximadamente igual à freqüência angular natural ” ω” do 
sistema. 
 
vA relação numérica de cima para baixo, que estabelece a seqüência de associações corretas é: 



 
(a) 1 – 2 – 3 
(b) 1 – 2 –4 
(c) 1 – 2 – 5 
(d) 2 – 5 – 1 
(e) 3 – 2 – 1 
(f) Não sei responder 
 


