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1) Um bloco de massa m encontra-se sobre um plano horizontal. Ele comprime uma mola de

constante elástica k no ponto A de uma distância d em relação à posição O; conforme mostra

a figura. Liberado neste ponto a partir do repouso ele percorre o trajeto A-O-B perdendo

contato com a mola no ponto O, onde a mola está relaxada. Somente entre os pontos O e

B, separados de uma distância desconhecida há atrito. O coeficiente de atrito cinético entre

as superf́ıcies do bloco e do plano é µc na região O-B. Após o ponto B há uma rampa sem

atrito. A partir ponto C, final da rampa, a superf́ıcie é horizontal e tem uma altura H em

relação à horizontal do trecho A-O-B; vide a figura.

(a) Determine a velocidade do bloco no ponto O;

(b) Determine a distância D entre os pontos O e B, supondo que a velocidade do bloco em

B é nula;

(c) Determine a compressão necessária da mola para o bloco atingir o ponto C no topo da

rampa.
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2) Um conhecido brinquedo consiste em uma pista contendo um “loop” circular de raio R e um

trecho horizontal OA. No ponto O, localiza-se um lançador, constituido de uma mola ideal

relaxada, de constante elástica k. Um carrinho (representado por um pequeno bloco na figura

abaixo) de massa m é colocado inicialmente em O. Empurra-se o carrinho, comprimindo-se a

mola de ∆x até o ponto C. Neste ponto o carrinho é liberado a partir do repouso perfazendo

o percurso C−O−A−B−A−D, perdendo contato com a mola no ponto O e percorrendo

todo o ”‘loop”sem perder contato com a sua superf́ıcie. Desprezando-se o atrito em todo o

percurso e considerando como dados do problema: R, k, ∆x, m e g, calcule:

(a) o módulo da velocidade do carrinho ao passar por A;

(b) o módulo da velocidade do carrinho ao passar por B;
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(c) represente em um diagrama as forças que atuam sobre o carrinho ao passar por B e

determine o módulo da força de contato, | ~N |, neste ponto;

(d) a compressão mı́nima da mola ∆Xmin para que, ao passar por B, o carrinho esteja na

iminência de perder contato com o “loop”.

3) Uma part́ıcula desloca-se ao longo do eixo x sob a ação de uma força conservativa ~F , corres-

pondente a um potencial U(x), dado pela figura abaixo.

(a) Qual(is) é(são) o(s) ponto(s) de equiĺıbrio estável? E de equiĺıbrio instável?

(b) Em qual(is) região(ões) a força é positiva ? Encontre a(s) região(ões) onde a força é

negativas.

(c) O trabalho realizado pela força entre os pontos xA e xB é positivo, negativo ou nulo?

Justifique.

(d) O trabalho realizado pela força entre os pontos xA e xE é positivo, negativo ou nulo?

Justifique.
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