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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 argumen-
tativas 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 CLARA-
MENTE 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 um tubo semicircular de raio R, colocado
verticalmente. Uma part́ıcula de massa m é disparada
para o interior do tubo com velocidade de módulo v0.
Não há atrito dentro do tubo. Se g é módulo da ace-
lera cão local da gravidade, o módulo da velocidade da
part́ıcula na sáıda do tubo é:

(a)
√

v20 + gR

(b)
√

v20 + 2gR

(c)
√

v20 + 4gR

(d)
√

2v20 + 2gR

(e)
√

v20/2 + gR

2. Três arames de comprimentos iguais a d e massas iguais
a m formam uma estrutura ŕıgida em H, com os arames
perpendiculares entre si. Um dos arames é alinhado com
o eixo Z e o H gira com velocidade angular ω constante;
vide a figura. O momento de inércia de uma haste fina,
homogênea, de massa M e de comprimento L, para um
eixo que passa pelo seu centro é (1/12)ML2. A energia
cinética de rotação da estrutura é:

(a) (4/3)md2ω2

(b) (1/3)md2ω2 (2/3)md2ω2

(c) (1/6)md2ω2

(d) (1/4)md2ω2

(e) (7/6)md2ω2

3. Um haltere consituido de duas massas M e uma haste
ŕıgida de massa despreźıvel é fixado em uma parede ver-
tical por um pino passando pelo seu centro C e pode girar
sem atrito em torno do pino. Ele é deixado, a partir do
repouso, com uma inclinação θ com a horizontal, como
mostra a figura. Pode-se afirmar que:

(a) Ele permance na posição inicial.

(b) Ele gira até a posição vertical, onde permanece
em repouso.

(c) Ele gira até a posição horizontal, onde permanece
em repouso.

(d) Ele oscila com amplitude angular θ.

(e) Ele oscila com amplitude angular decrescente até
parar alinhado horizontalmente.

4. Duas part́ıculas de massas iguais a m e M estão separa-
das por uma distância D e inicialmente em repouso. Não
há forças externas atuando sobre elas. Considerando que
elas se atraiam com uma força constante, a distância da
posição original da part́ıcula de massa m ao ponto onde
elas colidirão será:

(a) (m/M)D

(b) [m/(m+M)]D

(c) (M/m)D

(d) [M/(m+M)]D

(e) [m/(2m+M)]D

5. Uma part́ıcula desloca-se no plano horizontal XOY , sem
atrito, com velocidade ~v constante, segundo a trajetória
como mostra a figura. Afirma-se que: I) O momento an-
gular em relação a O é constante. II) O momento linear
é constante. III) A energia mecânica é constante. IV)
A energia potencial potencial é constante em relação a
origem O. A opção correta é:

(a) somente I, II e III

(b) somente II, III, IV

(c) somente I, II, IV

(d) I, II, III e IV

(e) somente I, III e IV

6. Uma part́ıcula está sob a influência de um potencial uni-
dimensional mostrado na figura abaixo. A afirmativa
incorreta que corresponde a situação para a energia
mecânica E da part́ıcula é:

(a) a posição a é um ponto de retorno.

(b) a energia cinética em b é máxima.

(c) a energia cinética em c é nula.

(d) a força derivada deste potencial em b é nula.

(e) ela pode movimentar-se entre a e d.
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7. Uma placa em forma de disco de raio R = 2a tem um
pedaço extráıdo, veja a figura, em forma de disco de raio
r = a. A posição do seu centro de massa em relação a O
é igual a:

(a)
2

3
R

(b)
1

3
R

(c)
1

2
R

(d)
π

6
R

1

6
R

(e)
5π

6
R

8. Um corpo move-se na parte interna trilho circular de raio
R, colocado na vertical, com velocidade em módulo cons-
tante. Ele move-se, influenciado pelo seu peso ~P , da força
de atrito~fat e da normal ~N . Qual das opções abaixo, para
as forças presentes, possui módulo constante?

(a) ~P + ~fat

(b) ~fat + ~N

(c) ~N

(d) ~P + ~fat + ~N

(e) ~fat

9. Uma massa m é pendurada por um fio ideal. Ela é
abandonada da altura h a partir do repouso e colide
com a massa M , também em repouso, de forma total-
mente inelástica; vide a figura. Considerando que g é o
módulo da aceleração local da gravidade, após a colisão a
razão(h/H) entre h e altura máxima H que ambas atin-
gem é:

(a)
(m+M

m

)2

(b)
m+M

m

(c)
M

m

(d)
( m

M +m

)2

(e)
(m

M

)2

10. Um corpo movimenta-se no plano XOY com a posição
em função do tempo descrita por ~r(t) = rx(t)̂ı + ry(t)̂
e velocidade ~v constante, cuja direção passa pela origem.
O corpo movimenta-se na mesma direção dada por ~r(t) e
aproximando-se da origem quando:

(a) vx > 0 e vy > 0

(b) vx < 0 e vy < 0

(c) rxvx < 0 e ryvy < 0

(d) rxvx > 0 e ryvy > 0

(e) Nenhuma das respostas anteriores
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Seção 2. Questões discursivas (2×2,5 = 5,0 pontos)

1. Uma pequena esfera de massa m é ligada por um fio ideal de comprimento ℓ preso ao teto. Ela encontra-se, com o fio,
alinhada verticalmente, quando uma força horizontal variável ~F , puxa-a lentamente, da posição A até a posição B, com
velocidade escalar constante v e mantendo fio esticado. A amplitude angular entre as posições A e B é igual a θ e o valor
da aceleração local da gravidade é g. Determine justificando as suas respostas:

a) o trabalho da força peso entre A e B;
b) o trabalho da tração do fio entre A e B;

c) o trabalho da força ~F entre A e B;

d) o valor da tração do fio na posição A, ao liberar a esfera de B para A deixando-a cair, sem a acção da força ~F .

2. Um disco de massa M , raio R e de momento de inércia ICM = (1/2)MR2 encontra-se em repouso, preso por um pino
pelo seu centro O sobre o plano XOY que é perfeitamente liso. Uma got́ıcula de massa m movendo-se com velocidade
~v constante e direção perpendicular ao raio do disco colide com ele na sua periferia, como mostrado na figura. A colisão
ocorre de forma totalmente inelástica e a got́ıcula permanece no disco após a colisão. Determine, justificando as respostas,
de acordo com os vetores unitários indicados na figura:

a) o vetor momento angular total ~Li, em relação ao centro do disco O antes da colisão;
b) o momento de inércia do sistema disco-got́ıcula após a colisão;
c) o módulo da velocidade angular ω com que o sistema disco-got́ıcula gira após a colisão, em relação ao eixo que passa
por O perpendicular ao plano XOY ;
d) a velocidade angular ω′ final do disco, quando após algumas rotações a got́ıcula evapora-se totalmente da superf́ıcie do
disco.
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