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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. Uma única força atua sobre um objeto em movimento
retiĺıneo. O gráfico da velocidade do objeto em função
do tempo é mostrado na figura. A opção que descreve
o sinal do trabalho realizado pela força sobre o ob-
jeto em cada um dos intervalos tAB, tBC , tCD e tDE,
respectivamente é:

(a) +,0,-,+ ;

(b) -, 0, -, +;

(c) +, 0, -, -;

(d) +, +, -, +;

(e) +, +, +, -.

2. Um haltere é constitúıdo de duas massas m e 2m liga-
das por uma barra fina e ŕıgida de massa despreźıvel
e de comprimento a. Ele é colocado em um pino O
numa parede vertical de duas maneiras A e B. Na
maneira A a massa m está no pino e na maneira B
ele é invertido, veja a figura. Em ambas as situações o
haltere é alinhado horizontalmente e liberado a partir
do repouso. Se τA, αA, τB, e αB são os módulos dos
torques e das acelerações angulares adquiridos imedia-
tamente após liberá-los, respectivamente nas situações
A e B, é correto afirmar:

(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.
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3. Uma bola desloca-se com velocidade ~v constante so-
bre o tampo de uma mesa horizontal e colide elastica-
mente na lateral da mesa, segundo o ângulo α definido
entre a direção de seu movimento e a lateral da mesa
e é claro que |~v| = |~v ′|; como mostra a figura. O pro-
cesso de colisão dura um tempo ∆t. Na figura estão
indicadas 4 setas numeradas de 1 a 4. A opção cuja
seta representa a força média que atua na lateral da
mesa durante a colisão é:

(a) 4;

(b) 3;

(c) 2;

(d) 1;

(e) nenhuma das respostas anteriores.

4. Dois blocos 1 e 2 de massas iguais a m1 = 2m e
m2 = m estão presos por um fio de massa despreźıvel
e inextenśıvel, e repousam sobre um plano horizontal
sem atrito. Entre os blocos há uma mola de cons-
tante elástica k comprimida de uma distância d, sem
estar presa a eles. Num dado instante corta-se o fio
e os blocos movem-se em sentidos opostos e mesma
direção, sendo v1 o módulo da velocidade do bloco 1.
A distância d era igual a:

(a)

√

5m

k
v1;

(b)

√

3m

k
v1;

(c)

√

5m

k
2v1;

(d)

√

6m

k
v1;

(e)

√

5m

k

v1
2
;

5. Dois discos idênticos A e B, giram com momentos an-
gulares de mesmo módulo em torno de eixos Z e Z ′ or-
togonais às suas superf́ıcies. O eixo Z passa pela peri-
feria do disco A e o eixo Z ′ passa pelo centro de massa
do disco B, como mostra a figura. A relação ωA/ωB,
entre as velocidades angulares dos discos é dada por:
(o momento de inércia do disco B em relação eixo Z ′

é (1/2)MR2)

(a) 1/5;

(b) 1/3;

(c) 1

(d)
√
3;

(e) 2/3.

6. Um corpo é solto de uma altura H em um plano in-
clinado de um ângulo θ em relação a horizontal. De-
vido ao atrito cinético, ao chegar na base do plano
a sua velocidade tem módulo v. O mesmo corpo
quando solto nas mesmas condições em plano incli-
nado idêntico mas sem atrito, ao chegar na base deste
plano, o módulo da sua velocidade é o triplo do caso
anterior. O coeficiente de atrito cinético do corpo com
o plano, µc, é igual a:

(a)
7

9
tanθ;

(b)
4

9
tanθ ;

(c)
5

9
tanθ;

(d)
1

9
tanθ;

(e)
8

9
tanθ.
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7. Num dia chuvoso uma pessoa está parada numa
estação de trem e observa a chuva caindo inclinada de
um ângulo θ em relação a direção vertical. Um pas-
sageiro sentado no interior do trem que se move hori-
zontalmente com velocidade de módulo vT em relação
a estação observa a chuva caindo verticalmente. O
módulo da velocidade da chuva vC em relação a pes-
soa da estação é igual a:

(a) vT senθ;

(b) vT/cosθ.

(c) vT/senθ ;

(d) vT tanθ;

(e) vT cotθ;

8. Uma força exerce um impulso J sobre um corpo de
massa m, variando o módulo de sua velocidade de v
para v ′. A força e o movimento do objeto estão na
mesma direção e sentido. O trabalho realizado pela
força sobre o corpo vale:

(a) J(v + v ′)/2;

(b) J(v + v ′);

(c) 2J(v + v ′);

(d) J(v + v ′)2/v

(e) não é posśıvel calcular o trabalho pois a
distância percorrida pelo corpo não é conhe-
cida durante a ação da força sobre o corpo.

9. Um pequeno corpo é lançado a partir da origem com
velocidade ~v0 segundo um ângulo θ com a horizontal.
Outro corpo é lançado (não simultaneamente) hori-
zontalmente de uma altura h com uma velocidade ~v1
de mesmo módulo de v0, como mostra a figura. Qual
deve ser o valor de h tal que eles atinjam o mesmo
ponto x no eixo OX?

(a) (v0senθ)
2/2g

(b) (v0senθ)
2/g

(c) 2(v0senθ)
2/g

(d) (v0sen2θ)
2/2g

(e) (v2
0
senθ)/2g

10. Uma esfera rola sem deslizar sobre uma superf́ıcie ho-
rizontal plana com velocidade vCM no sentido positivo
do eixo horizontal OX. Num dado instante aplica-se
no seu centro de massa uma força horizontal cons-
tante de módulo F e sentido contrário ao eixo OX. A
distância d percorrida pela esfera até que a sua velo-
cidade angular se anule será igual a: (o momento de
inércia de uma esfera em relação ao eixo que passa
pelo seu centro de massa é igual a (I = 2MR2/5)

(a)
5

10

Mv2
CM

F
;

(b)
2

5

Mv2
CM

F
;

(c)
5

7

Mv2
CM

F
;

(d)
2

7

Mv2
CM

F
.

(e)
7

10

Mv2
CM

F
;
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Seção 2. Questões discursivas (2×2,5 = 5,0 pontos)

1. Um cilindro homogêneo de massa M e raio R rola sem deslizar descendo um plano inclinado de um ângulo θ, como
mostra a figura. Sabendo que o momento de inércia de um cilindro relativo ao seu eixo de simetria longitudinal é
MR2/2, responda aos itens:

a) em um diagrama represente todas as forças que atuam no cilindro.
b) calcule o módulo da aceleração do centro de massa do cilindro;
c) calcule o módulo da força de atrito estático entre a superf́ıcie do plano inclinado e o cilindro.

2. Uma esfera homegênea de massa M , raio R e momento de inércia I = (2/5)MR2, em relação ao eixo de rotação
que passa pelo seu centro de massa, é liberada a partir do repouso de uma altura H do solo em uma rampa sinuosa
como mostra a figura. O trecho CDE da rampa é um arco de ćırculo de raio igual 10R. Ao deslocar-se sobre a
rampa a esfera rola sem deslizar e sem perder contato com a superf́ıcie da rampa. Considere que todas as alturas
são medidas em relação à posição do centro da esfera.

a) Qual é o módulo da velocidade angular da esfera ao passar pelo ponto mais baixo da rampa, B, cuja altura do
solo é h?
b) Qual é a altura máxima Hmax, a partir da qual, a esfera (liberada a partir do repouso) passe pelo ponto D, o
ponto mais alto do trecho CDE sem perder contato com a superf́ıcie da rampa?
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