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Obs: em todas as questões em que for necessário, considere que g é o módulo da aceleração da gravidade

Questão 1) Dois blocos de massas m1 = m e m2 = 2m estão presos por uma barra fina, ŕıgida e

de massa despreźıvel. O sistema blocos-barra está em repouso, sobre uma mesa horizontal sem

atrito, na configuração mostrada na figura abaixo de acordo com o sistema de coordenadas YOX.

Num dado instante t0 =0s aplicam-se simultaneamente duas forças ~F1 e ~F2 nas massas m1 e m2

respectivamente. Estas forças têm módulos F1 = 4F e F2 = F e sentidos opostos sendo as suas

direções paralelas ao eixo horizontal OX. As forças aplicadas são mantidas constantes durante

um certo tempo t. Durante este tempo, considerando a translação do sistema, determine:

a) o vetor aceleração do centro de massa do sistema, ~aCM ;

b) as coordenadas do centro de massa do sistema RX(t) e RY (t) para um instante qualquer

entre t0 e t;

c) de acordo com o item anterior qual a trajetória do centro de massa do sistema;

d) Se substituirmos a barra por uma mola(também de massa despreźıvel), o que acontece com

os resultados obtidos nos itens anteriores? Justifique a sua resposta.

Questão 2) Uma part́ıcula de massa m e velocidade inicial ~u = uı̂, colide elasticamente com

outra de massa M , inicialmente em repouso no referencial do laboratório. Após a colisão, a

part́ıcula de massa m foi defletida por um ângulo de 90◦, e o módulo de sua velocidade foi

reduzido para u/
√

3. A part́ıcula de massa M emerge da colisão com velocidade de módulo v,

numa direção que faz um ângulo θ com a direção ı̂. Determine:

a) o ângulo θ;

b) a razão λ = M/m e o valor de v;

c) o vetor velocidade do centro de massa do sistema, antes da colisão;

d) o vetor velocidade do centro de massa após a colisão.

e) Compare os resultados obtidos nos itens c) e d). Justifique a sua resposta.



Questão 3) Dois patinadores, cada um com massa m, deslizando sobre uma pista de gelo de

atrito despreźıvel, aproximam-se um do outro com velocidades ~vA e ~vB de módulos iguais a

v e de sentidos opostos, segundo retas paralelas separadas por uma distância d, como esque-

maticamente mostra a figura. Adote o sistema de referência indicado na figura, com o eixo z

apontando perpendicularmente para fora da folha.

a) Obtenha o vetor momento angular do sistema em relação ao centro de massa.

b) Quando os patinadores estão frente à frente e a distância entre eles é d, estendem os braços

e dão-se as mãos, passando a girar em torno do centro de massa, mantendo entre eles a

distância d. Calcule a velocidade angular de rotação dos patinadores.

c) Calcule a energia cinética nesta situação.

d) Em um dado instante, os patinadores puxam-se um ao outro, reduzindo sua distância para

d/2. Qual a nova velocidade angular de rotação?

e) Qual a nova energia cinética? Ela se conserva? Por quê?

Questão 4) Um carretel de massa M e momento de inércia I = MR2, em relação ao eixo que

passa longitudinalmente pelo seu centro de massa, é colocado sobre uma fita fina e ŕıgida presa

à parede e ao chão inclinada de um ângulo θ em relação ao chão. O carretel possui raios internos

e externos iguais a r e R respectivamente. Ele parte do repouso e durante o seu movimento rola

sem deslizar e não tomba para os lados.

a) Escreva as equações de Newton para o movimento de translação e rotação do carretel.

b) Determine a aceleração do centro de massa do carretel.

c) Determine a inclinação máxima da fita para que o carretel role sem deslizar. Considere que

o coeficiente de atrito estático entre o carretel e a fita é igual µe.


