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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 bloco de massa m está em repouso na extremidade de uma prancha horizontal de

comprimento D e massa M . A prancha encontra-se sobre uma superf́ıcie horizontal também em

repouso em relação ao referencial fixo na Terra. Num dado instante aplica-se sobre a prancha a

força horizontal ~F constante, como mostra a figura. Os coeficientes de atrito estático e cinético

entre o bloco e a prancha são µe e µc respectivamente. As dimensões do bloco são muito

pequenas em relação ao comprimento da prancha.

a) Desenhe em um diagrama as forças que atuam no bloco e na prancha(na condição de que

o bloco não desliza sobre a prancha).

b) Que força máxima ~Fmax pode ser aplicada na prancha tal que o bloco não deslize sobre ela?

c) Para uma força ~F de mesma direção e sentido de ~Fmax mas de intensidade maior, calcule

as acelerações do bloco e da prancha, em relação ao referencial fixo na Terra.

d) Quanto tempo o bloco leva para atingir a outra extremidade da prancha?

Questão 2) Uma part́ıcula de massa m está sujeita a um potencial que depende da posição x,

cuja função U(x) é dada pela figura abaixo.

a) Qual é a intensidade da força derivada deste potencial que atua na part́ıcula nas posições

xc e xe e o estado dinâmico da part́ıcula nestas posições?

b) Se a part́ıcula tem a energia mecânica E1 calcule a energia cinética e potencial da part́ıcula

na posição xa.

c) Para a energia mecânica E2 calcule a velocidade da part́ıcula nas posições xb, xc e xd.



Questão 3) Um pequeno bloco apoiado sobre uma mesa horizontal sem atrito possui massa m.

Ele está preso a uma corda sem massa que passa através de um buraco na superf́ıcie (veja a

figura). O bloco está inicialmente executando um movimento circular uniforme de raio R e

velocidade angular ω.

a) Qual é o vetor momento angular do bloco em relação à posição do buraco? Use o sistema

de referência indicado na figura.

b) A seguir, a corda é puxada lentamente para baixo, fazendo com que o raio do ćırculo seja

reduzido a R/2. O momento angular é conservado? Por quê?

c) Qual a nova velocidade angular?

d) Qual a variação da energia cinética do bloco?

e) Qual o trabalho realizado sobre o bloco ao puxar a corda para baixo?

Questão 4) Duas roldanas 1 e 2 de raios R1 = R e R2 = 2R, massas M1 = m e M2 = 4m estão

presas ao teto por cabos que as sustentam passando pelos respectivos eixos de rotação. Um cabo

de massa despreźıvel e inextenśıvel é passado por suas periferias e em suas extremidades são

pendurados verticalmente dois blocos de massas m1 =2m e m2 =m. Os blocos são liberados a

partir do repouso. Durante o movimento dos blocos o cabo ao passar pelas roldanas não desliza

e não há atrito entre as roldanas e os seus eixos de rotação. Determine:

a) a razão entre as acelerações angulares α1/α2 das roldanas 1 e 2; justifique a sua resposta.

b) a aceleração com que os blocos se deslocam;

c) os módulos das trações nas regiões I, II e III.

Obs: considere cada roldana como se fosse um disco. O momento de inércia de um disco é

I = (1/2)MR2 , segundo um eixo que passa pelo seu centro e perpendicular a sua superf́ıcie.


