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1. Preencha CORRETA, LEGÍVEL E TOTALMENTE os campos em branco do cabeçalho do
caderno de resolução, fornecido em separado.

2. A prova constitui-se de duas partes:

• uma parte objetiva, perfazendo um total de 5,0 pontos, constitúıda por dez (10) questões
objetivas (de múltipla escolha), cada uma das quais valendo 0,5 ponto, sem penalização por
questão errada.

• uma parte discursiva, perfazendo um total de 5,0 pontos, constitúıda por duas (2) questões
discursivas (ou argumentativas ou dissertativas), cada uma das quais valendo 2,5 pontos.

3. Acima da tabela de respostas das questões objetivas, na primeira página do caderno de resolução,
INDIQUE CLARAMENTE A VERSÃO DA PROVA (A, B,. . . ).

4. O item considerado correto, em cada uma das questões objetivas, deve ser assinalado, A CANETA
(de tinta azul ou preta), na tabela de respostas correspondente do caderno de resolução

5. É vedado o uso de qualquer instrumento eletro-eletrônico (calculadora, celular, iPod, etc)

6. Seja organizado e claro.

Formulário

sen2θ + cos2θ = 1, sen2θ = 2senθcosθ

sen(α± θ) = senαcosθ ± cosαsenθ, cos(α± θ) = cosαcosθ ∓ senαsenθ

d

dx
xn = nxn−1

∫
xndx =

xn+1

n+ 1
(n 6= −1)

d

dx
senax = acosax,

d

dx
cosax = −asenax

Lei dos senos:
a

senα
=

b

senβ
=

c

senγ

Lei dos cossenos: a2 = b2 + c2 − 2bc cosα
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Seção 1. Múltipla escolha (10×0,5 = 5,0 pontos)

1. Na figura vê-se duas part́ıculas, 1 e 2, inci-
dindo horizontalmente sobre uma parede de
massa infinita. A part́ıcula 1 colide elastica-
mente, enquanto a 2 tem uma colisão total-
mente inelástica. Elas tem a mesma massa m
e velocidades iguais a ~v antes da colisão. A
duração do tempo de colisão para ambas é ∆t,
e |~Fm1| e |~Fm2| são as intensidades das forças
médias que atuam em cada part́ıcula durante
as respectivas colisões. A opção correta é:

(a) |~Fm1| = |~Fm2|
(b) |~Fm1| < |~Fm2|
(c) |~Fm1| 6= 0 e |~Fm2| = 0

(d) |~Fm1| = 2|~Fm2|
(e) Nenhuma das respostas anteriores

2. Um disco de raio R e peso |~P | = Mg colo-
cado perpendicularmente sobre uma superf́ıcie
horixontal, move-se sob a ação de uma força
horizontal ~F constante. Aplicada no seu cen-
tro de massa, tal força faz com que ele role sem
deslizar. Para a força de atrito atuando sobre
o disco, onde ICM = (1/2)MR2, a resposta
correta é:

(a) |~fat| = µeMg; µe é coeficiente de atrito
estático

(b) |~fat| = µcMg; µc é coeficiente de atrito
cinético

(c) |~fat| = 0 no ponto de contato do disco
com a superf́ıcie

(d) |~fat| = F , pois o disco rola sem deslizar

(e) |~fat| = (1/3)|~F |
3. Um disco de massa M e raio R rola sem desli-

zar sobre uma superf́ıcie horizontal com velo-
cidade angular ω e velocidade de translação
vT constantes. A afirmativa correta sobre
o módulo da velocidade v, em determinadas
posições do disco, para um referencial fixo no
solo é:

(a) Na base do disco v é nula

(b) No tôpo do disco é v = ωR

(c) Na base do disco é v = ωR

(d) No centro do disco v é nula

(e) No centro do disco v = (1/2)ωR

4. Uma chapa quadrada de lado a é presa pelo seu
centro por um pino fixo numa mesa horizon-
tal, podendo girar livremente em torno dele.
Num dado instante três forças constantes e de
mesmo módulo F agem sobre a chapa; con-
forme a figura. A opção correta para o módulo
do torque resultante e o sentido de rotação da
chapa é:

(a) zero e não gira.

(b) aF ; sentido horário.

(c) (1/2)aF ; sentido horário.

(d) (
√
2/2)aF ; sentido horário.

(e) (1/2)aF ; sentido anti-horário.

5. Um homem de massam encontra-se sobre uma
prancha de massa M(m 6= M), em uma de
suas extremidades. A prancha está em re-
pouso sobre um lago congelado com atrito des-
preźıvel. Num dado instante ele anda hori-
zontalmente de d sobre a prancha para o lado
oposto e para. Para um obervador em repouso
fora da prancha a opção correta é:

(a) A velocidade do centro de massa
prancha-homem varia com o tempo.

(b) A posição do centro de massa do sis-
tema prancha-homem não muda pois o
momento linear é conservado.

(c) A prancha anda de d no sentido oposto
ao deslocamento do homem.

(d) Quando ele para a prancha continua em
movimento.

(e) Nada se pode afirmar pois o compri-
mento da prancha não é conhecido
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6. Uma granada move-se com velocidade ~v cons-
tante sobre uma mesa horizontal sem atrito.
Num dado instante ela explode em três frag-
mentos de massas diferentes. Após a explosão
verifica-se que eles permanecem sobre a mesa
deslocando-se com velocidades diferentes. A
opção correta a respeito dos fragmentos é:

(a) a posição do centro de massa dos
fragmentos varia com o quadrado do
tempo;

(b) a soma vetorial dos momentos lineares
dos fragmentos é nula;

(c) a energia cinética total dos fragmentos
é nula;

(d) o centro de massa move-se com veloci-
dade ~v;

(e) nada se pode afirmar pois desconhece-
se as direções de cada fragmento.

7. Uma chapa quadrada de lado 2a, homogênea
e de massa M , apresenta um corte de lado a.
Em relação ao sistema de coordenadas indi-
cado na figura, o vetor ~RCM que representa o
seu centro de massa é igual a:

(a)
2

3
a(̂ı+ ̂)

(b)
1

3
a(̂ı+ ̂)

(c)
1

2
a(̂ı+ ̂)

(d) (
1

3
aı̂) + (

1

2
̂)

(e)
5

6
a(̂ı+ ̂)

8. Livre de forças externas, dois blocos colidem
frontalmente. O primeiro bloco tem massa
m1=m e velocidade ~v e o segundo bloco massa
m2=2m e velocidade −~v. Após a colisão eles
ficam unidos. Se ~P é o momento linear total
dos blocos e ~v

CM
é a velocidade do centro de

massa dos blocos, a opção correta é:

(a) O momento linear ~P não é conservado
pois a colisão é inelástica.

(b) |~v
CM

| = 0 antes da colisão.

(c) |~v
CM

| = 0 depois da colisão.

(d) ~v
CM

= −(1/3)~v, antes e depois da co-
lisão.

(e) Nenhuma das respostas anteriores.

9. Um fio de massa despreźıvel de comprimento
d é preso ao teto num ponto fixo O. Na sua
extremidade, um corpo de massa m gira em
torno do eixo Z vertical com velocidade linear
v constante descrevendo um cone, onde α é o
ângulo que o fio faz com o eixo Z; vide a fi-
gura. O momento angular ℓZ deste corpo na
direção de Z em relação a O é:

(a) ℓZ = mvd(senα)

(b) ℓZ = mvd(cos α)

(c) ℓZ = mvd

(d) ℓZ = mvd(tanα)

(e) ℓZ = 2πd(senα)mv

10. Uma esfera de massa M e raio R é colocada
para girar em torno de um eixo Z ′ que tan-
gencia a sua periferia com velocidade angular
constante. Se o momento de inércia da esfera
segundo um eixo que passa pelo seu centro é
I0 = (2/5)MR2, a opção correta é:

(a) IZ′ = I0

(b) IZ′ = (1/5)MR2

(c) IZ′ = (7/5)MR2

(d) IZ′ = (7/10)MR2

(e) Nada se pode afirmar pois a velocidade
angular não é conhecida.
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Seção 2. Questões discursivas (2×2,5 = 5,0 pontos)

1. Uma esfera homogênea de massa M e raio R cujo momento de inércia I = (2/5)MR2 em relação
a um eixo que passa pelo seu centro, é colocada sobre um trilho como mostra a figura abaixo. A
trajetória entre A e B é reta e a distância AB é igual a d. Na posição A ela é liberada a partir do
repouso e rola sem deslizar até atingir a posição B. Do ponto B ao ponto C não há atrito e a altura
centro a centro entre A e C é igual a H. Determine justificando as respostas:

a) o trabalho da força peso e da força normal entre A e B;
b) a velocidade angular ωB da esfera na posição B;
c) o momento linear em C;
d) o momento angular em relação ao centro de massa da esfera na posição C.

2. Duas part́ıculas movem-se no plano XOY , onde o atrito é despreźıvel, com velocidades constantes.
A part́ıcula 1 tem massa m1 e velocidade ~v1 enquanto a part́ıcula 2 tem massa m2 e velocidade ~v2.
As suas trajetórias e sentidos de movimento estão indicados na figura. Elas colidem no ponto O e
após a colisão permanecem unidas deslocando-se com velocidade ~V desconhecida, cuja direção faz
um âgulo β com a vertical. Determine justificando as respostas:

a) a módulo da velocidade do centro de massa das part́ıculas antes da colisão;

b) o módulo da velocidade ~V após a colisão;
c) compare os resultados a) e b) anteriores. O que você pode concluir?
d) o ângulo β.
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