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Mecânica

Figura 1: questão 1 Figura 2: questão 2

1. A Fig. 1 exibe a evolução temporal do módulo da velocidade de uma bola de golfe
que recebe uma tacada em t = 0 quando está em repouso no solo de um planeta
desconhecido. Se não há nenhuma resistência ao movimento, (a) qual é a distância
horizontal percorrida pela bola até ela tocar o solo novamente e (b) qual é a ace-
leração da gravidade naquele planeta?

2. Uma cunha (ou seja, um plano inclinado) de massa m2 e inclinação θ em relação à
horizontal encontra-se sobre o prato horizontal de uma balança. Sobre a cunha, um
pequeno bloco de massa m1 desliza sem atrito. Se a cunha não se move em relação à
balança, determine a “massa efetiva” indicada pela balança durante o deslizamento
do bloco.

(continua na página seguinte)
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Figura 3: questão 3 Figura 4: questão 4

3. Um bloco de massa m desliza sem atrito sobre um plano inclinado de massa M que,
por sua vez, também pode deslizar sem atrito sobre uma superf́ıcie horizontal (ver
a figura 3). Não há atrito e a altura inicial do bloco em relação à base do plano
inclinado é h. Determine (a) a velocidade final da cunha e (b) a velocidade do
centro de massa do sistema.

4. Sobre uma mesa horizontal, uma barra fina uniforme de comprimento L e massa
M gira no sentido anti-horário com velocidade angular ω em torno de um eixo
que passa pelo seu centro (na figura 4, o eixo é ortogonal ao plano desta folha).
Uma part́ıcula de massa M/3 em movimento retiĺıneo com velocidade de módulo v,
choca-se ortogonalmente com a barra (ou seja, no instante do choque a barra estava
exatamente ortogonal à trajetória retiĺınea da part́ıcula) e fica presa. A distância
do ponto de impacto ao centro da barra é d. Determine (a) o valor de d para que
o conjunto fique em repouso após o choque e (b) o sentido em que o conjunto gira
se d for menor do que o valor que leva ao repouso.
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(Use esta folha para responder às questões de Mecânica.)
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Eletricidade e Magnetismo

1. Uma carga puntiforme de módulo q está posicionada a uma distância d de um
plano de carga infinito, uniformemente carregado. O módulo da força sobre a carga
puntiforme é dado por

|F| =
kQq

s2
,

onde Q é uma constante positiva com dimensão de carga elétrica e s é uma cons-
tante com dimensão de distância. A constante k é a mesma que aparece na Lei de
Coulomb, no sistema MKS.

(a) Calcule o módulo da densidade de carga do plano carregado.

(b) Se a carga puntiforme for colocada a uma distância igual a 2d do mesmo plano
uniformemente carregado, qual o valor do módulo da força sobre a carga?

2. (a) Calcule a impedância equivalente entre os terminais A e B do circuito abaixo.

(b) Suponha que a voltagem entre os terminais A e B seja dada por E = E0 cos (ωt),
onde E0 e ω são constantes reais positivas. Calcule a potência média dissipada
no circuito abaixo, quando

L =
R

ω
e

C =
1

ωR
.

(continua na página seguinte)
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3. Considere um solenóide infinito e ideal de modo que o campo B em seu interior é
constante e dado por

B =

{

B0ẑ, para x2 + y2 6 R2

0, para x2 + y2 > R2
,

onde B0 e R são duas constantes reais com R > 0. Calcule um posśıvel potencial
vetorial A em todo o espaço para o campo B dado. Dica: utilize a simetria do
problema.
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(Use esta folha para responder às questões de Eletricidade e Magnetismo.)
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Métodos numéricos

1. Considere uma variável aleatória cont́ınua x com uma certa distribuição de proba-
bilidade f(x). Defina o primeiros quatro momentos centrados desta distribuição e
explique quais aspectos referentes à forma da distribuição são descritos por eles.

2. (a) Descreva o método da rejeição para gerar variáveis aleatórias.

(b) Mostre como gerar amostras da variável aleatória x com distribuição de probabi-
lidade f(x) = 3(1−x2)/4, para x ∈ [−1, 1], usando o método da rejeição e uma
sequência de números aleatórios uniformemente distribuidos em [0, 1]. Quan-
tos números aleatórios uniformemente distribuidos em [0, 1] são necessários em
média para gerar uma amostra da variável aleatória x?
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(Use esta folha para responder às questões de Métodos numéricos.)
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Estruturas de Dados

1. Transforme o vetor K = [1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14] em uma árvore
binária de busca AVL.

2. Qual é a diferença entre os algoritmos de busca em profundidade (DFS) e em largura
(BFS) em grafos? Apresente um algoritmo para realizar a busca em largura em um
grafo.
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(Use esta folha para responder às questões de Estruturas de Dados.)
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Programação

Os programas podem ser apresentados

nas linguagens C, C++, Fortran,
Pascal/Delphi e Java.

1. Escreva uma função que, dada uma matriz quadrada com elementos não-negativos,
normalize essa matriz de forma que a soma dos elementos de cada linha seja sempre
1. Você pode supor que há pelo menos um elemento diferente de zero em cada linha.

2. É dado um arquivo denominado valores.dat cuja primeira linha é um inteiro po-
sitivo N que indica o número de linhas adicionais no arquivo. Em cada uma das
N linhas adicionais é fornecido um valor inteiro. Escreva um programa que leia
esse arquivo e escreva um arquivo denominado somas.dat com todos os valores
de somas de dois ou mais dos valores do arquivo de entrada que resultem estrita-
mente positivas, uma soma por linha (valores de somas repetidos devem aparecer
repetidamente). Por exemplo, se o arquivo valores.dat contiver
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(Use esta folha para responder às questões de Programação.)
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