
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE FÍSICA
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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 astronauta com sua caixa de ferramentas encontra-
se no espaço sideral próxima à sua nave, todos muito
afastados do restante do universo e com velocidades nu-
las relativamente a um referencial inercial. Em um dado
instante a astronauta arremessa sua caixa de ferramentas
com velocidade de módulo v, conforme indica a figura;
com isso a astronauta percorre uma distância D até che-
gar à nave. Sabendo-se que a massa da astronauta é M e
a da caixa de ferramentas é m, conlcúımos que o tempo
que a astronauta leva para percorrer a distância D é

(a) Dm/Mv;

(b) DM/mv.

(c) D/v;

(d) DM/[(m+M)v];

(e) Dm/[(M +m)v];

2. Um bloco de massa m está em translação retiĺınea sobre
uma superf́ıcie horizontal lisa empurrado por uma força
constante de módulo F que faz um ângulo φ com a ho-
rizontal, como mostra a figura. O módulo N da força
normal que a superf́ıcie exerce sobre o bloco e o módulo
a da aceleração do bloco são, respectivamente,

(a) mg e (Fsenφ)/m;

(b) mg e (Fcos φ)/m;

(c) mg + Fsenφ e (Fsenφ)/m;

(d) mg − Fsenφ e (Fcos φ)/m

(e) mg + Fsenφ e (Fcos φ)/m;
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3. Um projétil puntiforme de massa m é lançado de um
ponto O de um plano horizontal com velocidade de
módulo v0 e ângulo θ0 de lançamento, onde 0 < θ0 <
π/2. O projétil atinge uma altura máxima H e um al-
cance A. Se LH

o
é o módulo do momento angular do

projétil ao atingir a altura máxima H e LA
o
, o módulo

do momento angular quando ele atinge o alacance A,
ambos calculados em relação a O, então

(a) LH
o
= Hmv0sen θ0 e LA

o
= Amv0cosθ0;

(b) LH
o
=

A

2
mv0cos θ0 e LA

o
= Amv0senθ0;

(c) LH
o
= Hmv0cos θ0 e LA

o
= Amv0senθ0;

(d) LH
o
=

A

2
mv0sen θ0 e LA

o
= Amv0cosθ0;

(e) LH
o
= Hmv0cos θ0 e LA

o
= 2Hmv0senθ0.

4. Uma barra de comprimento ℓ e massa M repousa, sem
estar fixa, sobre uma mesa horizontal lisa (sem atrito).

Aplicam-se à barra, simultaneamente, três forças ~F1,
~F2 e ~F3 perpendiculares a ela, de mesma intensidade
F e de sentidos como indicados na figura. As forças
~F1 e ~F3 são aplicadas nas extremidades e a força ~F2 no
centro de massa da barra. Os módulos da acelaração
do centro de massa da barra e do torque resultante
sobre ela relativo ao seu centro de massa, imediata-
mente após aplicação das forças, são, respectivamente,

(a) F/M e zero;

(b) 2F/M e zero;

(c) 3F/M e Fℓ;

(d) 2F/M e Fℓ/2;

(e) 2F/M e 2Fℓ.

5. Uma part́ıcula de massa m está pendurada no teto por
uma mola de constante elástica k. Se a part́ıcula é
solta com velocidade nula na posição em que a mola se
encontra relaxada e na vertical, podemos afirmar que a
mola estica de uma distância máxima h igual a

(a) mg/k;

(b) mg/2k;

(c) 2mg/k;

(d)

√

mgh

k
;

(e)

√

k

mg
.

6. Um disco rola sem deslizar sobre um plano horizontal,
mantendo-se sempre na vertical. Sejam em um certo
instante os pontos A, B e C localizados na perferia do
disco como mostra a figura. Para um referencial fixo no
plano, se v é a velocidade do centro de massa do disco, e
vA, vB e vC são os respectivos módulos das velocidades
dos pontos A, B e C, então

(a) vA =
√
2 v;

(b) vB = 2v;

(c) vC = v;

(d) vB =
√
2 v.

(e) vA = v

7. Uma part́ıcula de massa m pendurada por um fio ideal
de comprimento ℓ, cuja extremidade é presa ao teto, é
abandonada em repouso com o fio esticado fazendo um
ângulo θ0 com a vertical (0 < θ0 < π/2). Sejam, ~T a

força do fio sobre a part́ıcula, ~P o seu peso e ~v a sua
velocidade, todos os três vetores no instante em que a
part́ıcula passa pelo ponto mais baixo de sua trajetória.
A a opção correta é

(a) T − P = mv2/ℓ

(b) T + P = mv2/ℓ

(c) T = mv2/ℓ

(d) ~T + ~P = ~0

(e) ~T = ~P .
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8. Dois projéteis 1 e 2 são lançados simultaneamente e ho-
rizontalmente de alturas h1 e h2 (diferentes) em relação
ao solo. Verifica-se que ambos atingem o mesmo ponto
A no solo. A razão v1/v2 entre os módulos v1 e v2 das
velocidades de lançamento dos respectivos projéteis 1 e
2 é

(a)
√

h1/h2;

(b)
√

h2/h1.

(c) h2/h1;

(d) h1/h2;

(e)
√

h2/2h1.

9. Uma part́ıcula desloca-se ao longo do eixo x sob a ação
de uma força conservativa ~F , correspondente a uma
energia potencial U(x), dada pelo gráfico da figura, na
qual o ponto C é um ponto de mı́nimo. Para este po-
tencial entre as opções abaixo a única incorreta é

(a) na posição xC , tem-se a condição de equiĺıbrio
estável;

(b) no deslocamento do corpo de xB para xC o tra-

balho realizado pela força ~F é positivo;

(c) o sentido da força ~F na posição xB é positivo;

(d) na posição xC a força ~F é nula.

(e) na posição xB a força sobre a part́ıcula é nula;

10. A figura mostra um trilho perfeitamente liso contido
em um plano vertical. Uma part́ıcula é abandonada em
repouso no ponto P1 do trilho e desliza sobre ele sem
nunca perder contato. A part́ıcula passa pelos pontos
P2, P3, P4 e atinge o ponto P5, localizado em uma linha
horizontal passando por P1. No percurso de P1 a P5 a
energia cinética da part́ıcula é

(a) nula em P1 e P5 e máxima em P3;

(b) nula em P1 e P5 e mı́nima em P2 e P4;

(c) nula em P1, P3 e P5;

(d) nula em P1 e P5;

(e) nula em P1, P2, P3, P4 e P5;
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Seção 2. Questões discursivas (2×2,5 = 5,0 pontos)

Não serão consideradas respostas sem justificativa; expresse-as somente em função dos dados fornecidos.

1. Um bloco de massa m, pressionado sobre uma pa-
rede vertical por uma força horizontal constante
~F , como indica a figura, desce verticalmente com
aceleração para baixo. Os coeficiente de atrito
cinético e estático entre o bloco e a parede são,
respectivamente, µc e µe.

a) Faça um diagrama das forças sobre o bloco;
b) calcule o módulo a da aceleração desse bloco;

c) determine o módulo da força total ~Fc exercida
pelo bloco sobre a parede.
d) Se, em vez de descendo, o bloco estivesse
em repouso, qual seria o valor mı́nimo Fmin do
módulo da força horizontal ~F que manteria o
bloco em repouso.

2. Um bloco de massa m está preso a um fio de massa
despreźıvel e inextenśıvel, cuja outra extremidade
está enrolada na periferia de um disco homogêneo
de massa M e raio R, que pode girar sem atrito
em torno de um eixo fixo horizontal. O bloco é
abandonado a partir do repouso e desce vertical-
mente fazendo o disco girar sem que haja desliza-
mento do fio sobre o disco. Dado que o momento
de inércia do disco relativo ao seu eixo de rotação
é (1/2)MR2 e que a massa do disco é o dobro da
massa do bloco, M = 2m, calcule

a) o módulo a da aceleração do bloco em movi-
mento;
b) o módulo T da tração do cabo e o módulo Fe da
força que o suporte exerce sobre o disco em movi-
mento;
c) a energia cinética do bloco após o disco dar uma
volta completa a partir do repouso.
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