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Nas questões em que for necessário, considere que g é o módulo da aceleração da gravidade.

Seção 1. Múltipla escolha (10×0,5 = 5,0 pontos)

1. A figura abaixo representa um observador inercial O
fixo na superf́ıcie da Terra. Ele vê uma part́ıcula de
massa m caindo verticalmente em queda livre. O que
se pode afirmar sobre o módulo τ0 do torque, devido
à força peso, e o módulo ℓ0 do momento angular, refe-
ridos ao observador em relação ao ponto O para esta
part́ıcula durante a sua queda?

(a) τ0 e ℓ0 são constantes.

(b) τ0 é constante e ℓ0 varia linearmente com o
tempo.

(c) τ0 é constante e ℓ0 varia quadraticamente com
o tempo.

(d) τ0 e ℓ0 não são constantes.

(e) τ0 não é constante e ℓ0 é constante.

2. Um bloco move-se sobre uma superf́ıcie horizontal
com atrito. As forças que agem sobre o bloco estão
indicadas no diagrama abaixo, onde a força ~F faz um
ângulo φ com a horizontal. Se o bloco move-se com
velocidade constante, a opção correta é dada por:

(a) ~N = ~P .

(b) ~N = ~Fsenφ+ ~P .

(c) ~N + ~F + ~fat + ~P = ~0.

(d) ~Fcosφ+ ~fat = ~0.

(e) Nenhuma das respostas anteriores.
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3. Um fio ideal passando por um pequeno orif́ıcio O, so-
bre uma mesa horizontal e sem atrito, liga dois corpos
de dimensões despreźıveis. As massas destes corpos
são m e M , onde o corpo de massa M está pendu-
rado verticalmente. O corpo de massa m descreve
uma trajetória circular com velocidade de módulo v
constante; como mostra a figura. O módulo ℓ0 do mo-
mento angular do corpo de massa m, em relação a O
é:

(a) ℓO = m2v3/Mg.

(b) ℓO = M2v3/mg.

(c) ℓO = m3v3/M2g.

(d) ℓO = mv3/g.

(e) Nenhuma das respostas anteriores

4. A figura abaixo representa dois blocos idênticos e de
dimensões despreźıveis que giram com velocidade an-
gular comum constante em torno de um eixo que passa
perpendicularmente por O. O fio A que liga um bloco
ao outro tem o mesmo comprimento que o fio B que
liga o bloco mais interno ao centro O da trajetória,
como mostra a figura. A razão TA/TB entre as trações
dos fios A e B é:

(a) 1/2

(b) 2/3

(c) 1/4

(d) 1

(e) 1/3

5. Uma barra é constituida de dois materiais ho-
mogêneos, aço (parte clara da barra na figura) e ma-
deira (parte escura da barra), distribúıdos em cada
metade da barra. Ela repousa sobre uma mesa hori-
zontal e sem atrito. Aplica-se a mesma forca ~F , per-
pendicularmente ao extremo da barra nas situações
(A) e (B) como indica a figura, fazendo-a girar em
torno de um pino de articulação O na situação (A) e
O′ na situação (B). Considerando a massa da parte
de aço maior do que a massa da parte de madeira, as
relações entre os módulos dos torques ~τ , em relação a
O e O′, devido à força ~F e os módulos das acelarações
angulares resultantes α, nas situações (A) e (B), são
dadas por:

(a) τA = τB e αA = αB;

(b) τA = τB e αA < αB;

(c) τA < τB e αA = αB;

(d) τA = τB e αA > αB;

(e) τA > τB e αA > αB.

6. Uma esfera homogênea e ŕıgida rola sem deslizar sobre
uma superf́ıcie plana e horizontal com velocidade an-
gular constante. Sabendo-se que o momento de inércia
de uma esfera de raio R e de massa M segundo um
eixo de rotação que passa pelo centro de massa é igual
(2/5)MR2, a razão entre a energia cinética de rotação
da esfera em torno do centro de massa e a sua energia
cinética de translação é dada por:

(a) 2/5;

(b) 1/5.

(c) 1/2;

(d) 1;

(e) 4/5.
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7. Considere o processo de colisão entre duas part́ıculas
na ausência de forças externas. Pode-se afirmar sem-
pre que:

(a) Na colisão elástica entre part́ıculas de massas
diferentes o centro de massa permanece em re-
pouso após a colisão.

(b) Em uma colisão inelástica o centro de massa
das part́ıculas diminui de velocidade após a co-
lisão.

(c) A velocidade do centro de massa das part́ıculas
permance constante para qualquer tipo de co-
lisão entre elas.

(d) Em uma colisão totalmente inelástica o centro
de massa aumenta de velocidade após a colisão.

(e) Em uma colisão em que as part́ıculas têm mas-
sas iguais o centro de massa permanece em re-
pouso após a colisão.

8. Um móvel descreve uma trajetória circular onde o
módulo de sua velocidade aumenta linearmente com o
tempo. Dos diagramas abaixo, onde as setas indicam
os vetores velocidade e aceleração correspondentes a
este movimento num dado instante t, o que representa
este movimento é:

(a) I);

(b) IV)

(c) III);

(d) II);

(e) Nenhuma das respostas anteriores.

9. A figura representa o gráfico v × t do movimento de
um carro que se move em um trecho retiĺıneo de uma
estrada. Entre as figuras I), II), III) qual ou quais po-
deriam representar a posição do carro em função do
tempo correspondente à figura (A)?

(a) Somente I);

(b) Somente II);

(c) Somente III);

(d) I), II) e III);

(e) I) e III).

10. Um corpo preso a uma mola ideal descreve um movi-
mento circular e uniforme, onde a mola permanece
distendida de ∆ℓ. Afirma-se que: I) a aceleração
tangencial do corpo é nula. II) A aceleração radial
(centŕıpeta) do corpo é nula. III) A energia potencial
da mola é nula. IV) A energia mecânica do sistema
massa-mola é nula. Das afirmações I), II), III) e IV)
as corretas são:

(a) I) e II)

(b) I) e IV)

(c) Somente III)

(d) III) e IV)

(e) Somente I)
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Seção 2. Questões discursivas (2×2,5 = 5,0 pontos)

1. Um bloco de massa m desliza sem atrito por um plano inclinado de um ângulo θ com a horizontal, partindo do
repouso de uma altura H até atingir uma região plana, também sem atrito. Nesta região, ele colide elasticamente
com outro bloco, de massa 2m, que se encontra em repouso, fazendo com que este suba por um segundo plano
com a mesma inclinação do primeiro. Este segundo plano tem atrito, cujo coeficiente de atrito cinético entre a sua
superf́ıcie e a do bloco de massa 2m é µc. Determine:

a) o módulo da velocidade com que o bloco de massa m atinge o de massa 2m;
b) as velocidades dos blocos após a colisão;
c) a altura H ′, atingida pelo bloco de massa 2m no segundo plano;

2. Uma roda é formada por um anel de massa M e raio R, atravessado por uma haste homogênea de massa m, como
indicado na figura. Inicialmente, ela gira com velocidade angular ω0 em torno do eixo que passa pelo seu centro e
é perpendicular ao plano que a contém. Um freio é então acionado. Sabendo-se que a ação do freio produz uma
força de atrito de módulo F constante e tangencial a periferia do anel (ver a figura), pede-se:

a) determine o módulo da acelaração angular α, produzida pelo freio (o resultado deste item e os resultados dos
dois itens seguintes podem ser expressos em função do momento de inércia da roda I, em torno de seu eixo de
rotação que passa pelo seu centro;
b) calcule o deslocamento angular da roda desde o instante que o freio acionado até o instante que a roda para;

c) escreva o vetor momento angular da roda, ~L, para um dado instante t, em termos dos vetores unitários indicados
na figura, onde k̂ aponta para fora do papel.
d) sabendo que o momento de inércia para uma haste de massa M e comprimento L para girar em torno de um
eixo perpendicular a ela passando por seu centro de massa é ML2/12, e que o momento de inércia de um anel de
massa M e de raio R, em relação a um eixo que passa pelo seu centro de massa e perpendiculat ao plano onde o
anel está contido é igual MR2, calcule o momento de inércia da roda (anel-haste) I, com relação ao eixo de rotação
(em termos de M, m e R).
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