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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) Um atleta está em uma competição de salto em altura, onde há uma vara colocada

em uma trave que é o seu obstáculo a ser transposto. A vara está distante de d da posição

a partir da qual ele efetua o salto com velocidade ~v0 e ângulo θ0 desconhecidos. Ao pular ele

passa imediatamente acima da vara. A trajetória do salto, indicada na figura, tem como altura

máxima a altura h. Considere o atleta como uma part́ıcula e que o sistema de coordenadas

ZOX está localizado no ponto O, de onde ele salta. Determine:

a) o ângulo θ0, em função de d e h;

b) o módulo da sua velocidade inicial v0.

Questão 2) Um carrinho de montanha russa de massa m encontra-se com seus freios ativados

em uma rampa, inclinada de um ângulo θ com a horizontal, na iminência de deslizar.

a) Os freios do carrinho são soltos, e ele começa a deslizar para baixo sem atrito. Determine

o módulo de sua aceleração nesse instante.

b) O carrinho desliza por uma distância d na superf́ıcie da rampa, e atinge em seguida o ińıcio

de um loop vertical de raio R. Supondo que o carrinho consiga completar o loop, determine

o módulo de sua velocidade v no ponto mais alto do ćırculo descrito por ele.

c) Qual a altura mı́nima hmin que a rampa deve ter para que o carrinho atinja esse ponto

mais alto sem perder o contato com o trilho?



Questão 3) Um braço articulado, composto por dois semibraços de comprimento d e massa m

cada, está firmememte preso numa das extremidades a um eixo vertical(ŕıgido) que gira sem

atrito com velocidade ω constante quando os semibraços fazem um ângulo reto entre si. Veja a

figura abaixo i). Por meio de um controle remoto, enquanto o sistema gira, o ângulo entre os

semibraços é alterado para a posição em que eles ficam alinhados como mostra a figura ii).

a) Calcule os momentos de inércia do sistema, formado pelos semibraços, em relação ao eixo

de rotação nas situações i) e ii); denomine-os I e I ′ respectivamente. (Dado: O momento

de inércia de uma barra de comprimento L e massa M , em torno de um eixo perpendicular

a ela e passando por uma de suas extremidades é I = (1/3)ML2).

b) Após o alinhamento dos semibraços, figura ii), a velocidade angular altera o seu valor para

ω′ constante, calcule esta nova velocidade. Justifique a sua dedução.

Questão 4) Uma polia presa ao teto está ligada a um bloco por um fio ideal enrolado em torno

do seu ressalto. O bloco que está pendurado verticalmente tem massa m, a massa da polia

M = 2m, raio R = 2r e o raio do ressalto r. A polia inicia o seu movimento a partir do

repouso e pode girar em torno do seu eixo livremente e sem que o fio deslize. O momento de

inércia da polia em relação a um eixo que passa pelo seu centro e perpendicularmente a ela é

I = (1/2)MR2 . Após o ińıcio de seu movimento:

a) isole o bloco e a polia e por meio de um diagrama

represente todas as forças que atuam em cada um

deles;

b) de acordo com as leis da dinâmica escreva as

equações para a translação do bloco e a rotação

da polia e determine o módulo da aceleração com

que o bloco se movimenta;

c) após a polia dar uma volta completa, qual a ener-

gia cinética que o sistema bloco-polia adquiriu?

d) calcule o trabalho exercido pela força externa re-

sultante sobre o sistema bloco-polia, após ela dar

uma volta completa, e compare-o com o resul-

tado obtido no item anterior. O que conclui-se

desta comparação? Justifique a sua resposta.


