
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE FÍSICA
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Nas questões em que for necessário, considere que g é o módulo da aceleração da gravidade.

Seção 1. Múltipla escolha (10×0,5 = 5,0 pontos)

1. Um projétil é lançado do solo com uma velocidade que
faz um ângulo θ0 com a horizontal (0 < θ0 < π/2). Igno-
rando efeitos de resistência do ar e considerando o inter-
valo de tempo decorrido entre o instante do lançamento
e o instante em que o projétil volta a altura em que
foi lançado, pode-se afirmar que o ângulo entre o vetor
velocidade média e o vetor aceleração média é:

(a) π/2

(b) θ0/2

(c) θ0

(d) π + θ0/2

(e) zero

2. Um carro, considerável como uma part́ıcula, sobe uma
lombada circular de centro de curvatura em O, como
indica a figura. O módulo da velocidade do carro vai
diminuindo a medida que ele sobe a lombada. Dadas as
setas identificadas pelos números 1, 2, 3, 4 e 5 da figura,
a que pode representar a aceleração do carro no ponto
P da subida indicado é a número

(a) 2

(b) 1

(c) 4

(d) 5

(e) 3

3. Vista de um referencial OXY Z fixo nas estrela e cen-
trado no Sol, a Terra tem vetor velocidade dado em
um certo instante por ~v = vxı̂ + vŷ e um foguete em

translação tem velocidade constante ~V = −V ̂, como
mostra a figura. Considerando o foguete como um re-
ferencial com eixos coordenados O′X ′, O′Y ′ e O′Z ′ de
mesmas direções e sentidos que os respectivos eixos OX,
OY e OZ, o vetor velocidade da Terra relativo a ele é

(a) ~v′ = vxı̂+ vŷ;

(b) ~v′ = vxı̂+ (vy + V )̂;

(c) ~v′ = (vx + V )ı̂+ (vy + V )̂;

(d) ~v′ = vxı̂+ (vy − V )̂;

(e) ~v′ = −(vx + V )ı̂+−vŷ.
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4. Uma part́ıcula desloca-se ao longo do eixo OX, de
unitário ı̂, sob a ação de uma força conservativa
~F = F (x)ı̂, correspondente ao potencial U(x), dado
pelo gráfico da figura. Para este potencial, entre as
alternativas abaixo, a única INCORRETA é

(a) na posição xO a força sobre a part́ıcula é nula;

(b) nas posições xb e xc tem-se a condição de
equiĺıbrio estável;

(c) no delocamento da part́ıcula de xc para xd o tra-

balho realizado Wc−d pela força ~F é negativo;

(d) no delocamento da part́ıcula de xb para xc a va-
riação da energia cinética é ∆K > 0;

(e) na posição xa o sentido da força ~F é positivo.

5. Dois fios ideais AC e BC estão presos a um teto hori-
zontal e a uma parede vertical nos respectivos pontos A
e B, como indica a figura. Na extremidade comum C
dos fios está suspenso e em equiĺıbrio um bloco de peso
P . O fio BC é perpendicular à parede e o fio AC faz
um ângulo θ com o teto (0 < θ < π/2). O módulo T da
tensão no fio AC é igual a

(a) Pcot θ;

(b) P/cos θ;

(c) Psen θ;

(d) Ptan θ;

(e) P/sen θ.

6. Considere as seguintes afirmações sobre os vetores velo-
cidade e aceleração de uma part́ıcula em movimento: I)
o vetor velocidade pode ser nulo e o vetor aceleração ser
diferente de zero. II) O módulo do vetor velocidade pode
ser constante, com o vetor velocidade mudando com o
tempo. III) O vetor velocidade pode ser constante mas
seu módulo variar com o tempo. IV) O módulo do vetor
velocidade é constante quando o vetor aceleração é sem-
pre perpendicular ao vetor velocidade. São verdadeiras
as afirmações:

(a) Todas as afirmações;

(b) I, II e III;

(c) I, II e IV;

(d) II e III;

(e) Nenhuma das afirmações anteriores.

7. Em uma balança dentro de um elevador em movimento
vertical é colocado um bloco de massa m e a balança
indica sobre seu prato uma força vertical de módulo N
exercida pelo bloco. Em relação a um sistema de eixos
OXY Z, fixo na Terra, com OY vertical orientado para
cima a aceleração do elevador é dada por uma compo-
nente ay igual a

(a) N/m;

(b) N/m-g/2;

(c) N/m+g;

(d) N/m-g;

(e) todas as opções acima estão erradas.

8. Dois blocos de massas 2m e m estão em movimento re-
tiĺıneo sobre uma superf́ıcie horizontal sem atrito e li-
gados por um fio ideal horizontal que se mantém tenso
durante o movimento. Sobre os blocos agem forças ~F

constantes na direção do movimento, como mostra a fi-
gura. O módulo T da tensão do fio é

(a) T = 3F ;

(b) T = 2F ;

(c) T = F/2;

(d) T = (2/3)F ;

(e) T = F/3.
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9. Uma part́ıcula descreve um movimento circular de raio
R, com velocidade de módulo constante e igual a V .
Num intervalo de tempo em que percorre 1/2 da circun-
ferência, o módulo de seu vetor aceleração média é

(a) zero;

(b)
2

πR
V 2;

(c)
V 2

R
;

(d)
3

2πR
V 2;

(e)

√
2

2πR
V 2.

10. Uma part́ıcula move-se no plano horizontal OXY sob a
ação de uma força constante ~F=Fı̂. Em um dado ins-
tante a sua posição é ~ri = aı̂ + b̂ e em um instante
posterior a sua posição é ~rf = aı̂ − b̂, onde a e b são
constantes. O trabalho realizado por essa força do ins-
tante inicial ao final é

(a) nulo;

(b) 2Fa;

(c) 2Fb;

(d) −F2b;

(e) F
√
a2 + b2
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Seção 2. Questões discursivas (2×2,5 = 5,0 pontos)

Não serão consideradas respostas sem justificativa; expresse-as somente em função dos dados fornecidos.

1. Uma part́ıcula de massa m é suspensa por uma mola ideal de
constante elástica k presa ao teto. A part́ıcula gira em movi-
mento circular uniforme horizontal, de raio R e centrado na
vertical que passa pelo ponto de suspensão P da mola no teto,
como indica a figura. A mola mantém-se reta e distendida de
um comprimento ∆ℓ (a ser determinado). A reta que passa
pelo ponto P de suspensão da mola e a part́ıcula mantém
um angulo constante θ com a vertical, descrevendo uma su-
pef́ıcie cônica no espaço. Considere como dados m, k, θ, R e
o módulo g da aceleração da gravidade.

a) Represente em um diagrama as forças que agem sobre a
part́ıcula em um instante arbitrário.
b) Calcule a distensão ∆ℓ da mola.
c) Determine o módulo da velocidade da part́ıcula.

2. A figura mostra o perfil suave de uma calha com um trecho inclinado AB, seguido de um trecho horizontal BC, que
é seguido de um outro trecho inclinado CD; as alturas do ponto A e do ponto D acima do solo são iguais a h0 e o
comprimento do trecho horizontal BC é igual a 2h0. Um bloco de massa m e dimensões despreźıveis desce a partir do
ponto A, onde o módulo da sua velocidade é vA e percorre os trechos AB, BC e CD. O coeficiente de atrito cinético
entre o bloco e a calha no trecho BC é µ, e entre o bloco e a calha nos trechos AB e CD é zero. Considerando como
dados m, vA, h0 e o módulo g da aceleração da gravidade, calcule:

a) os trabalhos das forças peso e normal nos trechos AB, BC e CD;
b) o trabalho da força de atrito no trecho BC;
c) a variação da energia cinética do ponto A ao ponto D e o módulo da velocidade do bloco em D;
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Gabarito para Versão A
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1

4. Uma part́ıcula desloca-se ao longo do eixo OX, de
unitário ı̂, sob a ação de uma força conservativa
~F = F (x)ı̂, correspondente ao potencial U(x), dado
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(c) no delocamento da part́ıcula de xc para xd o tra-

balho realizado Wc−d pela força ~F é negativo;
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