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

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

1. Uma pedra é lançada verticalmente, do solo,
com velocidade de módulo v0. Verifica-se que
ao retornar ao solo o módulo de sua veloci-
dade é vf , onde vf <v0. Durante o movimento
da pedra, considere somente a ação das forças
peso ~P , e a força de resistência do ar ~far. Para
o trabalho da força de resistência do ar no per-
curso ida e volta, a resposta correta abaixo é
dada por:

(a) Wfar > 0, pois v0 > vf .

(b) Wfar = 0, pois a posição inicial coincide
com a posição final da pedra.

(c) Wfar > 0, pois v0 < vf .

(d) Wfar < 0, pois v0 > vf .

(e) nenhuma resposta anterior está correta.

2. Duas molas ideais de constantes elásticas k1 e
k2 são ligadas em série. A extremidade livre
de uma delas ṕresa a um bloco e a extremi-
dade livre da outra mola é presa a uma parede
fixa. O sistema formado pelas molas e o corpo
é comprimido de uma distância d em relação
à posição de equiĺıbrio; como mostra a figura
abaixo. O módulo da força resultante que atua
sobre o bloco, imediatamente após ele ser libe-
rado é dada por:

(a)
k1k2

k1 + k2
d.

(b) k1d.

(c)
k2

2

k1
d.

(d) (k1 + k2)d.

(e) (k1 − k2)d.

3. Um paraquedista após saltar de uma altura
muito alta h, verifica com um medidor de velo-
cidades, que num certo intervalo de tempo ∆t,
a sua velocidade ficou constante em módulo.
Desprezando a força de empuxo do ar e consi-
derando que neste intervalo de tempo a queda
foi vertical, onde as forças que atuaram sobre
ele na queda foram a força peso ~P e a força de
resistência do ~Far. No intervalo de tempo ∆t
a opção correspondente a esta situação é:

(a) |~P | > |~Far|;

(b) ~P + ~Far = ~0;

(c) |~P | < |~Far|;

(d) ~P − ~Far = ~0;

(e) nenhuma opção acima está correta.

4. Uma part́ıcula move-se no plano horizontal
sem atrito com movimento circular e uniforme.
O raio da trajetória é R e a velocidade angu-
lar do movimento igual a ω. O produto escalar
entre o vetor velocidade da part́ıcula, ~v(t), e o
seu vetor posição, ~r(t), em relação ao centro
da trajetória para um instante qualquer é:

(a) nulo;

(b) π/4;

(c) π/2;

(d) π;

(e) nenhuma das respostas anteriores.
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5. Dois blocos idênticos e de mesma massa m,
(A) e (B), deslizam sobre duas superf́ıcies ho-
rizontais, sem atrito, com velocidade constante
e de mesmo módulo v. As superf́ıcies estão se-
paradas de uma altura h; como mostra a fi-
gura abaixo. Para a energia mecânica E, po-
tencial U e cinética K de cada bloco, a opção
correta que relaciona as suas respectivas gran-
dezas para os blocos é: (na superf́ıcie onde o
bloco (B) se desloca, Ug = 0).

(a) Ug,A > Ug,B, EA = EB e KA = KB

(b) Ug,A = Ug,B, EA = EB e KA = KB

(c) Ug,A > Ug,B, EA = EB e KA < KB

(d) Ug,A < Ug,B, EA = EB e KA = KB

(e) Ug,A > Ug,B, EA > EB e KA = KB

6. Um dipositivo é constituido de dois arames (1)
e (2) ligando os pontos A e B. O arame (1)
está esticado formando um segmnento de reta
e o (2) apresenta uma curvatura. Duas contas
idênticas e de mesma massa são soltas a partir
do repouso no ponto A. Elas deslizam pelos
arames com atrito despreźıvel e chegam em B,
com velocidades de módulo v1 e v2 respectiva-
mente, que correspondem aos arames por onde
deslizaram. A resposta correta abaixo é:

(a) v1 > v2 pois o arame (1) sempre está
mais alto que o arame (2).

(b) v1 = v2.

(c) v1 < v2 pois a distância percorrida pela
conta ao longo do caminho (2) é maior
que a distância percorrida no caminho
(1).

(d) O trabalho da força peso da conta que
passa por (1) de A até B , é maior que
o trabalho da força peso da conta que
passa por (2) de A até B .

(e) todas as opções acima estão erradas.

7. Um bloco de gelo desliza sobre uma mesa ho-
rizontal sem atrito com velocidade vetorial ~v
constante. Qual resposta é correta?

(a) Ele está em equĺıbrio instável pois o
módulo da sua velocidade é diferente de
zero

(b) Não existe força alguma atuando sobre
ele

(c) Ele está em equĺıbrio estável

(d) Ele não está em equiĺıbrio

(e) Nenhuma das respostas anteriores estão
corretas
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8. Uma pequena esfera é abandonada a partir do
repouso, da borda de um poço semicircular de
raio R. Ao passar pelo ponto mais baixo do
poço, a sua velocidade tem módulo igual v, a
força que o fundo do poço exerce sobre a es-
fera é ~N e o seu peso é ~P ; não há atrito entre
a esfera e a superf́ıcie do poço e a resistência
do ar é despreźıvel. A opção correta é:

(a) ~P + ~N = ~0.

(b) ~N − ~P = ~0.

(c) | ~N | − |~P | = mv2/R.

(d) | ~N | = mv2/R.

(e) Nenhuma das afirmações anteriores.

9. Uma part́ıcula de massa m está dentro de um
funil de vidro e percorre o seu interior com um
movimento circular uniforme de raio R. Não
há atrito entre a parede do funil e a part́ıcula.
O ângulo que a parede do funil faz com o seu
eixo de simetria é igual a θ; como mostra a fi-
gura. Desprezando a presença do ar o módulo
da velocidade é dado por:

(a)
√

gR.

(b)
√

gR/senθ.

(c)
√

gRcosθ.

(d)
√

gR/tanθ.

(e)
√

gRsenθ.

10. Considere as afirmações: I) Um corpo sob

a ação de uma força ~F , se move sempre na
direção e sentido desta força. II) No movi-
mento retiĺıneo uniformemente variado a ace-
leração tem sempre o mesmo sentido da ve-
locidade. III) O vetor posição de um corpo
num instante t qualquer é dado por, ~r(t) =
~r0 + ~v0t +

1

2
~at2, onde ~r0 é o vetor posição ini-

cial, ~v0 é o vetor velocidade inicial e ~a o vetor
aceleração onde todos são vetores constantes
em módulo direção e sentido, neste caso a tra-
jetória do corpo é necessariamente parabólica.
Estão corretas as afirmações:

(a) I) e II)

(b) I) e III)

(c) II) e III)

(d) somente I)

(e) nenhuma das afirmações está correta
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Seção 2. Questões discursivas (2×2,5 = 5,0 pontos)

1. Um pequeno bloco de massa m, após ser empurrado por uma mola de constante elástica k, com-
primida de ∆x, desliza sobre uma superf́ıcie horizontal. Depois de percorrer uma certa distância, o
bloco começa a subir uma rampa vertical semicircular de raio R. Uma vez na rampa o bloco atinge
uma posição, cuja direção faz um ângulo θ com a vertical, onde para momentaneamente e volta des-
cendo a rampa; como mostra a figura. Desprezando-se o atrito em todo o percurso e considerando a
mola ideal calcule:

a) o ângulo θ alcançado;
b) o valor da módulo da força normal, ao atingir o ângulo θ;
c) a velocidade máxima (módulo) do bloco durante o seu movimento e onde ela ocorre; justifique a
sua resposta.

2. Dois blocos estão ligados por meio de um cabo ideal e constituem um dispositivo como indicado na
figura abaixo. O bloco colocado sobre a mesa horizontal tem massa m1 e bloco suspenso pela roldana
tem massa m2. Não há atrito entre as superf́ıcies do bloco de massa m1 e a mesa horizontal e as
roldanas são consideradas como ideais.

a) Isole cada bloco e num diagrama represente TODAS as forças que atuam em cada bloco.
b) Calcule o módulo da aceleração com que cada bloco se move blocos se movem.
c) Determine o valor da tração do fio que age sobre o bloco de massa m1.
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