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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 argu-
mentativas 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 CLA-
RAMENTE 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. Duas part́ıculas a e b de momentos lineares ~pa e ~pb
movem-se em um sistema isolado. A afirmativa correta
para este sistema é:

(a) o momento linear total não se conserva

(b) a soma das posições rela tivas de a e b ao centro
de massa é nula

(c) a velocidade do centro de massa é nula sempre

(d) a resultante das forças internas entre a e b é não
nula

(e) a soma vetorial dos momentos lineares relativos
ao centro de massa das part́ıculas é nulo

2. Um bloco de masa m encontra-se pendurado por cabos
ideais, sujeito as trações de módulos T1, T2 e T3, como
mostra a figura. A razão T3/T1 é dada por:

(a) 1/senα

(b) (1/cosα

(c) (1/tanα

(d) (1/cotα

(e) 1/cos2α

3. Um trenó passa pelo topo de uma colina, de forma se-
micircular de raio r como mostra a figura. Ao subir a
sua velocidade escalar diminui e após passar pelo ponto
mais alto a a sua velocidade escalar aumenta. O vetor
que de monstra a aceleração média do trenó em A é:

(a) 1

(b) 4

(c) 2

(d) 5

(e) 3

4. Uma part́ıcula move-se na direção OX segundo a lei
horária, x(t) = αt2 − βt3, onde α e beta são constantes
positivas. A aceleração média entre os instantes t = 2s
e t = 4s é igual a:

(a) 2α− 18β

(b) 2α− 8β

(c) 4α− 12β

(d) 2α− 12β

(e) 4α− 36β

5. Uma barra fina, homogênea de massa M está presa pelo
seu centro O em um plano horzontal XY sem atrito,
e pode girar em torno deste ponto. O seu momento
de inércia em relac cão ao eixo que passa perpendicu-
larmente ao seu centro é I. Aplicam-se duas forças de
mesmo móduloF e F ′ perpendiculares à barra, como
mostra a figura. A aceleração angular adquirida pela
barra é:

(a) ℓF/2I

(b) ℓF/12I

(c) ℓ2F/I

(d) ℓF/I

(e) ℓF/4I

6. Uma part́ıcula está sob a influência de um potencial
unidimensional mostrado na figura abaixo. A afirma-
tiva correta que corresponde a situação para a energia
mecânica E da part́ıcula é:

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

(b) a energia cinética em b é mı́nima.

(c) ela não pode movimentar-se entre c e d.

(d) a energia cinética em c é diferente de zero.

(e) a força derivada deste potencial em b é não
nula.
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7. Uma esfera homogênea de massaM , e raio R é presa por
uma barra ŕıgida e de masssa despreźıvel ligada a um
eixo perpendicular Z. O comprimento da barra é 2R. O
eixo Z é preso por mancais e faz o sistema barra-esfera
girar com velocidade angular ω constante. O momento
de inércia de uma esfera de massa M e raio R para um
eixo que passa pelo seu centro é ICM = (2/5)MR2. O
momento angular segundo o ponto O do eixo de rotação
Z é:

(a) (23/15)MR2ω

(b) (7/5)MR2ω

(c) (47/15)MR2ω

(d) (75/12)MR2ω

(e) (47/5)MR2ω

8. Duas part́ıculas A e B colidem frontalmente de forma
totalmente inelástica. A part́ıcula A tem massa ma e
velocidade escalar va enqaunto que a part́ıcula B tem
massa mb e está em repouso. A razão entre a energia
cinética inicial e final, Ki/Kf , do processo de colisão é
dada por:

(a) (ma −mb)/ma

(b) (ma −mb)/ma (ma −mb)/mb

(c) mb/ma

(d) (ma +mb)/ma

(e) mb/ma ma/mb

9. Um bloco de dimensões despreźıveis move-se em movi-
mento circular dentro de um cone de ângulo θ orientado
verticalmente, como mostra a figura. O raio de sua tra-
jetória é R e sua velocida escalar tem módulo v. Se g é
o módulo da aceleração local da gravidade o ângulo θ é
determinado por:

(a) cos θ = gR/v2

(b) tan θ = gR/v2

(c) cot θ = gR/v2

(d) sen θ = gR/v

(e) cos θ = v2/gR

10. Um corpo movimenta-se no plano XOY e colide elas-
ticamente com um anteparo como mostra a figura. O
vetor que representa o impulso ~J que o corpo experi-
menta durante a colisão corresponde a opção:

(a) 1

(b) 2

(c) 3

(d) 4

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

1. Um bloco de masa m movimenta-se ao longo de um palno inclinado de um ângulo θ em relação a horizontal, conforme
a figura abaixo. Um dispositivo não indicado na figura, exerce uma força ~F horizontal de móduloe contante orientada
para o plano sobre o bloco.. Suponha que o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a superf́ıcie é µ e que o valor
da aceleração local da gravidade é g.

a) faça um diagrama de corpo livre representando todas a sforças que atuam sobre o bloco e idenficando-as;
b) determine o valor da força normal que o plano exerce sobre o bloco;

c) calcule a aceleração do bloco, supondo que a intensidade de ~F seja suficiente para o colocá-lo em movimento, tal
que ele adquira uma aceleração para cima.

2.
Um cilindro de massa M , raio R e de momento de inércia ICM = (1/2)MR2 encontra-se em repouso, e perpendicular
a uma superf́ıcie. Ele é puxado por fio inextenśıvel e de massa despreźıvel, que está enrolado a uma calota de raio r,
fixada ao cilindro(veja a figura). O fio encontra-se tracionado horizontalmente de módulo T , e paralela ao plano como
mostra a figura. Durante o movimento, o cilindro rola sem deslizar para a frente. Sabendo-se que o momento de inércia
formado pela calota e pelo cilindro é igual ICM = (1/2)MR2, segundo um eixo que pasa pelo seu centro de massa e
perpendicular à calota, justificando as respostas, e de acordo com os vetores unitários indicados na figura:

a) escreva as equações do movimento do sistema calota-cilindro para rotação e translação;
b) calcule o mó dulo da aceleração do centro de massa do sistema calota-cilindro;
c) determine a força de atrito que age sobre o sistema calota-cilindro(módulo, direção e sentido).
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