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1 Mecânica

Q1.Mostre que a trajetória de um corpo
lançado obliquamente, sem a influẽncia
do ar, em um campo gravitacional uni-
forme é parabólica.

Q2.(OBF) Uma part́ıcula é lançada
verticalmente para cima com veloci-
dade inicial v0 formando um ângulo
α com a horizontal. Se o ângulo α é
escolhido tal que o alcance é máximo,
calcule a distância entre dois pontos
P e Q da trajetória que ficam a uma
mesma altura h.

Q3.Um corpo de 2 kg move-se ao longo
de uma reta, sob a ação de uma única
força. A velocidade do corpo, em fun-
ção do tempo, é mostrada no gráfico
abaixo:

Nessas condições, a potência no ins-
tante t=2s e a potência médio no in-
tervalo de 0 a 3 segundos, fornecidas
ao corpo, são, respectivamente:

a)0 e 13 W

b)0 e 8 W
c)3 e 8 W
d)8 e 13 W
e)Imposśıvel determinar

Q4.(ITA)Deixa-se cair continuamente
are- ia de um reservatório a uma taxa
de 3,0 kg/s diretamente sobre uma es-
teira que se move na direção horizon-
tal com velocidade V . Considere que
a camada de areia depositada sobre a
esteira se locomove com a mesma ve-
locidade V , devido ao atrito. Despre-
zando a existência de quaisquer ou-
tros atritos, conclui-se que a potência
em watts, requerida para manter a es-
teira movendo-se a 4,0 m/s, é:

a)0
b)3
c)12
d)24
e)48

Q5.(OBF)Com base na figura, as duas
esferas à direita estão inicialmente em
repouso e a esfera da esquerda incide
sobre a do centro com velocidade v0.
Supondo que as colisões sejam fron-
tais e elásticas, mostre que se m1 ≥
m2 há duas colisões m1 < m2 há três
colisões.
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Q6.(Morin) Uma escada de compri-
mento L e massa M tem uma de suas
extremidades presa ao chão e está sendo
apoiada por uma vara de massa des-
preźıvel de comprimento `, que tam-
bém tem uma extremidade fixa. A
vara e a escada são perpendiculares
entre si. a) Encontre a força que a
vara exerce sob a escada. b) Encon-
tre a força normal que o chão exerce
sob a vara.

Q7.(Morin) Uma bola está sendo sus-
tentada por uma corda de massa des-
preźıvel, que forma um ângulo θ com
a parede, como mostra a figura:

Sabendo que a corda tangencia a bola,
quando é o coeficiente de atrito estáti-
co mı́nimo que faz com que ela não
caia?

Q8.(Moysés) Um oscilador harmônico
co- meça a oscilar em t = 0. Após
1/4 do peŕıodo, sua energia cinética é
3 vezes maior que sua energia poten-
cial. Qual é a fase inicial? (Dê todos
os valores posśıveis).

Q9.(Moysés) Com um bloco de massa
m e, duas molas de constante elaśticas
k1 e k2, montam-se os dois arranjos,
a e b, indicados na figura.

Calcule as respectivas frequências an-
gulares ωa e ωb de pequenas oscilações
verticais em torno do equiĺıbrio.

Q10.(ITA) Uma bolinha de massa m
está oscilando livremente com movi-
mento harmônico simples vertical, sob
a ação de uma mola de constante elástica
K. Sua amplitude de oscilação é A.
Num dado instante,traz-se um reci-
piente contendo um ĺıquido viscoso e
obriga-se a part́ıcula a oscilar dentro
desse ĺıquido.
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Depois de um certo tempo, retira-se
novamente o recipiente com o ĺıquido
e constata-se que a part́ıcula tem ve-
locidade dada pela expressão: V =
V0 cos(ωt + γ), onde V0, ω, e γ são
constantes. Desprezando as perdas
de calor para o meio circundante e sa-
bendo que o ĺıquido tem capacidade
caloŕıfica C, podemos afirmar que a
variação de sua temperatura foi de:

a)0
b)É imposśıvel calculá-la sem conhe-
cer a amplitude do movimento final
c)(KA2 −mV 2

0 )/2C
d)KA2/C
e)(KA2 −mV 2

0 )/C

Q11.(Tópicos de f́ısica) Considere o
planeta marte com raio R e densi-
dade absoluta média igual a µ. Su-
pondo que o satélite Fobos descrebe
uma órbi- ta circular em torno de Marte
de raio r e representando por G a
constante da gravitação, calcule o peŕıodo
de revolução de Fobos.

Q12.(Olimṕıada Ibero-Americana de
F́ısica) Uma estrela tripla é formada
por três estrelas de mesma massa M
que gravitam em torno do centro de
massa C do sistema. As estrelas estão
localizadas nos vértices de um triângulo
equilátero inscrito em uma circunfe-

rência que corresponde à trajetória por
elas descrita,conforme ilustra a figura.

Considerando-se como dados a massa
M de cada estrela, o raio R da circun-
ferência que elas descrevem e a cons-
tante de gravitação universal G, de-
termine o peŕıodo T do movimento
orbital da estrela.

2 Termodinâmica

Q13.(Moysés) Um bloco de gelo de 1
tonelada, destacado de uma geleira,
desliza por uma enconta de 10◦ de in-
clinação com velocidade constante de
0,1 m/s. O calor latente de fusão do
gelo (quantidade de calor necessária
para liquefação por unidade de massa)
é de 80 cal/g. Calcule a quantidade
de gelo que se derete por minuto em
consequência do atrito.

Q14.(OBF)Um recipiente de altura H
e área A contém água e um gás ideal,
separados entre si por um pistão. O
pistão está inicialmente posicionado
a uma altura h = H

2
do fundo, em

seguida transfere-se calor ao gás no
fundo do recipiente de modo que ele
se expanda, provocando o deslocamen-
to do pistão e ,assim, fazendo com que
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a água transborde. Sendo T1 a tem-
peratura inicial do gás e T2 a tempe-
ratura do gás após a água ter trans-
bordado completamente, qual é a razão
T2

T1
entre as temperaturas?

Suponha que o pistão é um isolante
térmico que não permite que a água
troque calor com o gás. Dados: Den-
sidade da água: 103 kg

m3 , pressão at-
mosférica 105Pa, aceleração da gra-
vidade: 10m

s2

Q15.(Irodov) Um recipiente de volume
V = 30L contém um gás ideal a tem-
peratura de 0◦C. Após uma porção
do gás ter escapado, a pressão no reci-
piente diminui ∆p = 0.78 atm (Com
a temperatura ainda constante). En-
contre a massa do gás que foi libe-
rado. A densidade ρ do gás em condi-
ções normais é de 1.3 g/L. Dados: R =
0.082 atm1L1mol−1K−1.

Q16.(Moysés) Um mol de um gás ideal,
munido de um pistão móvel, inicial-
mente a 20◦C, se expande isotermica-
mente até que seu volume aumenta de
50%. A seguir, é contráıdo, se man-
tendo a pressão constante até voltar
ao volume inicial. Finalmente, é aque-
cido, a volume constante, até voltar a

temperatura inicial. (a) Desenhe o di-
agrama P-V associado; (b) Calcule o
trabalho total realizado pelo gás neste
processo.

Q17.(Irodov) Um tubo vertical de duas
se- ções diferentes é aberto em am-
bas as extremidades e é equipado com
dois pistões de áreas diferentes. Há
um mol de um gás ideal entre os pistões,
que estão conectados por uma corda
que não se estica.

A área da seção transversal do pistão
superior é ∆S = 10 cm2 maior que
a do pistão inferior. A massa combi-
nada dos dois pistões é M = 5 kg. A
pressão externa é Po = 1 atm. Em
quantos graus Kelvin o gás entre os
pistões deve ser aquecido de modo que
ambos subam l = 5 cm?

Q18.(Moysés) 1 l de H2 (para o qual
γ = 7/5), à pressão de 1 atm e tem-
peratura de 27◦C, é comprimido adi-
abaticamente até o volume de 0,5 l e
depois resfriado,a volume constante,
até voltar à pressão inicial. Final-
mente, por expansão isobárica, volta
à situação inicial. (a)Represente o
processo no plano (P. V), indicando
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P(atm),V(l) e T(K) para cada vértice
do diagrama; (b) Calcule o trabalho
total realizado; (c) Calcule ∆U e ∆Q
para cada etapa.

Q19.(Irodov) Um recipiente termica-
mente isolado que se move a uma ve-
locidade v contém um gás ideal de
massa molar M e razão entre as ca-
pacidade tér- micas γ = Cp

Cv
. Subita-

mente, o recipiente para de se mover,
encontre a variação de temperatura
do gás.

Q20.(Moysés) Num relógio de pêndulo,
o pêndulo é uma barra metálica, pro-
jetada para que seu peŕıodo de os-
cilação seja igual a 1s. Verifica-se que,
no inverno, quando a temperatura mé-
dia é de 10◦C, o relógia adianta, em
média 55s por semana; no verão, quan-
do a temperatura média é de 30◦C, o
relógio atrasa, em média 1 minuto por
semana. (a) Calcule o coeficiente de
dilatação linear do metal do pêndulo.
(b) A que temperatura o relógio fun-
cionaria com precisão?

Q21.(Moysés) Uma barra metálica re-
tiĺınea de secção homogênea é formada
de trẽs segmentos de ateriais diferen-
tes, de comprimentos l1,l2 e l3, e con-
dutividades térmica k1,k2 e k3, res-
pectivamente. Qual é a condutivi-
dade térmica k da barra como um
todo (ou seja, de uma barra quiva-
lente de um único material e compri-
mento l1 + l2 + l3)?

3 Óptica

Q22.(OBF) Uma maneira simples de
se determinar o ı́ndice de refração n
de um ĺıquido é usar o fenômeno da
reflexão interna total como mostra a
figura abaixo.

Obtenha uma expressão para n em
termos de l e h onde um raio de luz
origina-se no ponto A e é refletido
totalmente no ponto B, como mos-
trado na figura. Considere 1, 0 como
o ı́ndice de refração do ar.

(ITA) Q23.Um jovem estudante para
fazer a barba mais eficientemente, re-
solve comprar um espelho esférico que
aumenta duas vezes a imagem do seu
rosto quando ele se coloca a 50 cm
dele. Que tipo de espelho ele deve
usar e qual o raio de curvatura?

(UFES) Q24.Uma part́ıcula pontual
realiza, na vertical, um movimento har-
mônico simples, dado por:

y(t) = A cosωt

O plano de oscilação da part́ıcula é
perpendicular ao eixo principal (eixo
x) de um espelho esférico côncavo Ga-
ussiano e está a uma distância do vér-
tice igual a três vezes a distância focal
do espelho.
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Determine: a) A freqüência angular
de oscilação da imagem da part́ıcula;
b) A amplitude de oscilação da ima-
gem; c) A diferença de fase φ entre o
movimento de oscilação da part́ıcula
e o da sua imagem

4 Ondulatória

Q25.(UFRGS) Um feixe de luz monocro-
mática de comprimento de onda igual
a 600 nm, propagando-se no ar, in-
cide sobre um bloco de vidro cujo ı́ndi-
ce de refração é 1,5. O comprimento
de onda e a frequência do feixe que se
propaga dentro do vidro são, respec-
tivamente:
a) 400 nm e 5,0 x 1014 Hz.
b) 400 nm e 7,5 x 1014 Hz.
c) 600 nm e 5,0 x 1014 Hz.
d) 600 nm e 3,3 x 1014 Hz.
e) 900 nm e 3,3 x 1014 Hz.

Q26.(Tópicos de f́ısica) Dois pulsos
triangulares, de mesma largura e am-
plitude, propagam-se em oposição de
fase ao longo de uma corda elástica,
não dispersiva e de densidade linear
igual a 10 g/cm.

Suas velocidades são opostas, apre-
sentando módulo de 8 cm/s. Sabendo
que o pulso transporta uma energia
potencial elástica de 4, 0×10−4J , cal-
cule:
a) a energia cinética transportada por
pulso antes de eles estarem superpos-
tos;
b) a energia cinética total associada
ao sistema no instante em que os pul-
sos estiverem perfeitamente superpos-
tos.

Q27.(Moysés) Uma corda uniforme,
de 20 m de comprimento e massa de
2 kg, está esticada sob uma tensão de
10 N . Faz-se oscilar transversalmente
uma extremidade da corda, com am-
plitude de 3 cm e frequência de 5 os-
cilações por segundo. O deslocamento
inicial da extremidade pe de 1,5 cm
para cima.
(a) Ache a velocidade de propagação
v e o comprimento de onda λ da onda
progressiva gerada na corda.
(b) Escreva, como função do tempo,
o deslocamento transversal y de um
ponto da corda situado à distância
x da extremidade que se faz oscilar,
após ser atingido pela onda antes que
ela chegue a extremidade.
(c) Calcle a intensidade I da onda pr-
gressiva gerada.

Q28.(Moysés) Mede-se a velocidade v
de propagação de ondas transversais
num fio com uma extremidade presa
a parede, que é mantido esticado pelo
peso de um bloco suspenso da outra
extremidade através de uma polia.

7



Depois mergulha-se o bloco na água
até os 2/3 da altura e verifica-se que
a velocidade de propagação cai para
95,5% da anterior, qual é a densidade
do bloco em relação à água?

5 Eletromagnetismo

Q29.(ITA) Suponha que o elétron de
um átomo de hidrogênio se movimenta
em torno do próton em uma órbita
circular de raio R. Sendo m a massa
do elétron e q o módulo da carga de
ambos, elétrons e próton, conclui-se
que o módulo da carga do elétron é
proporcional à:

a)q
√

R
m

b) q√
mR

c) q
m

√
R

d) qR
sqrt(m)

e) q2R√
M

Q30.(OBF)Uma part́ıcula de massa
m, car- ga elétrica negativa –q, realiza
pequenas oscilações na coordenada y
sobre a mediatriz do segmento entre
duas cargas positivas +q, fixas, sepa-
radas por uma distância L conforme
a figura.

Mostre que a part́ıcula realiza um mo-
vimento harmônico simples, na condi-
ção em que L é muito maior que a am-
plitude das oscilações realizadas pela
part́ıcula. Determine a freqüência de
oscilação ω em função das variáveis
apresentadas. Use ε0 como valor para
a permissividade elétrica no vácuo.
Você pode fazer uma aproximação do
tipo: (1 + x)n ≈ 1 + nx com |x| � 1.

Q31.(Moysés) Dois planos paralelos
estão uniformemente carregados, com
densidades superficiais de carga σ e
−σ, respectivamente. Calcule o campo
elé- trico em pontos acima de ambos,
abai- xo de ambos, e entre os dois.
Represente as linhas de força nas três
regiões.

Q32.(Moysés) O espaço entre as pla-
cas (de área A) de um capacitor plano
está preenchido por duas camadas dielétri-
cas adjacentes de espessuras d1 e d2 e
constantes dielétricas κ1 e κ2, respec-
tivamente. A diferença de potencial
entre as placas é V e o campo de 1
aponta para o de 2.

Ache:
a)A capacitância C do capacitor.
b) A densidade superficial de carga
livre σ nas placas.
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