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Mecânica

Figura 1: questão 1 Figura 2: questão 2

1. Uma bola é lançada a partir do solo com um ângulo desconhecido em relação à
horizontal (parte a da Fig. 1). O gráfico na parte b da Fig. 1 mostra a componente
vy da velocidade da bola em função da distância x. Adote a aceleração da gravidade
local dada por g = 10m/s2.

(a) Qual é o ângulo de lançamento?

(b) Qual é a posição x da bola no instante t = 0, 25 s?

2. Um carro de corrida de massa m percorre um circuito circular de raio R. Por razões
de segurança, a pista apresenta uma inclinação α em relação à horizontal (ver Fig.
2). O módulo da aceleração da gravidade (vertical) é g.

(a) Se não houver atrito na pista, qual deve ser a magnitude da velocidade do carro
para que ele descreva uma trajetória circular estável, sem derrapagem?

(b) Agora imagine que o coeficiente de atrito estático entre os pneus do carro e a
superf́ıcie da pista é µ. Qual é a maior velocidade vmax que o carro pode atingir
sem derrapar?

(c) Nas mesmas condições do item anterior (com atrito), quanto vale a menor ve-
locidade vmin para que o carro não derrape?

(continua na página seguinte)
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Figura 3: questão 3

3. Sabe-se que, em uma colisão elástica unidimensional, um alvo em repouso precisa
ter massa muito maior do que a da part́ıcula incidente de velocidade v para que
esta recue com velocidade final −v. No entanto, se os objetos puderem mudar suas
massas na colisão, esse fenômeno (reversão perfeita da velocidade da part́ıcula inci-
dente em uma colisão elástica) pode ocorrer mesmo que o alvo em repouso não tenha
uma massa arbitrariamente grande, desde que certas condições sejam satisfeitas. Se
M1 + ∆m e M2 são as massas do objeto incidente e do alvo, respectivamente, de-
termine o valor exato da massa trocada ∆m como função de M1 e M2 e os posśıveis
valores de M2 como função de M1 para que a reversão perfeita da velocidade da
part́ıcula incidente ocorra.

4. (a) Mostre que o momento de inércia de uma porta homogênea de massa M e
largura l em relação ao seu eixo natural de rotação (aquele que passa pelas
dobradiças) é Ml2/3.

(b) A porta homogênea do alçapão que leva a um porão está erguida, na vertical,
em repouso. A massa dessa porta é de 15 kg e ela é quadrada, de lado 70 cm.
Uma leve brisa perturba o equiĺıbrio instável e a porta cai sem atrito, sob a ação
da gravidade, de aceleração local dada por g = 10m/s2. Qual é a velocidade
angular final da porta, imediatamente antes dela se fechar, na horizontal?
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(Use esta folha para responder às questões de Mecânica.)
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Eletricidade e Magnetismo

1. (a) Calcule a energia eletrostática armazenada em uma esfera de raio a, uniforme-
mente carregada com carga total q.

(b) Calcule a energia eletrostática armazenada em uma distribuição constrúıda
como descrita a seguir. Centrada na origem do sistema de coordenadas, en-
contra-se uma esfera de raio a, uniformemente carregada com carga total q.
Também centrada na origem, encontra-se uma superf́ıcie condutora esférica,
de raio b > a. O espaço entre a esfera de raio a e a superf́ıcie condutora de
raio b é vazio (vácuo). A superf́ıcie condutora, de raio b, é a superf́ıcie de um
material condutor ideal, que é limitado por essa superf́ıcie de raio b e por outra
superf́ıcie esférica, também centrada na origem, de raio c > b.

2. Um fio infinitamente longo e fino jaz sobre o eixo z de um sistema de coordenadas,
percorrido por uma corrente estacionária I ao longo do sentido positivo do eixo
z. Um dipolo magnético pontual, de módulo m e sentido ao longo do versor û =
ŷsenα + ẑ cosα, encontra-se localizado fixamente no ponto x0x̂, com x0 > 0.

(a) Encontre a energia de interação entre o dipolo e o fio.

(b) Encontre a força magnética que o fio exerce sobre o dipolo.

3. Considere uma part́ıcula pontual de massa m e carga q > 0. Essa part́ıcula parte
do ponto r (t = 0) = ax̂, com velocidade (não relativ́ıstica) v (t = 0) = bŷ, onde a
e b são constantes reais positivas, em uma região onde há um campo eletrostático
uniforme dado por

E = E0ẑ,

com E0 > 0, e um campo indução magnética uniforme dado por

B = −B0ẑ,

com B0 > 0. Encontre a equação de movimento da part́ıcula, isto é, encontre sua
posição como função do tempo para t > 0.
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(Use esta folha para responder às questões de Eletricidade e Magnetismo.)
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Métodos Numéricos

1. Descreva os métodos de Newton-Raphson e da secante para achar as raizes de uma
função, i.e. para resolver a equação f(x) = 0.

2. Explique como usar os dois métodos considerados no exerćıcio anterior no caso
multi-dimensional, i.e. para resolver os sistemas de equações ~F (~x) = 0.
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(Use esta folha para responder às questões de Métodos Numéricos.)
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Estruturas de Dados

1. Represente o vetor K = [9, 19, 23, 29, 15, 31, 6] na forma de árvores binárias de busca
de alturas mı́nimas e máximas.

2. Apresente algoritmos de busca em grafos:

(a) busca em profundidade (DFS);

(b) busca em largura (BFS).
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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. No método da bissecção, encontramos uma raiz de uma função cont́ınua f(x) par-
tindo de um intervalo [a, b] para o qual f(a) e f(b) têm sinais trocados. Usamos
um processo iterativo, em que a cada passo encontramos o ponto intermediário
m = (a + b)/2 e substituimos a por m, ficando com o intervalo [m, b], se f(m)
tem o mesmo sinal que f(a); se f(m) tem o mesmo sinal que f(b) substituimos b
por m, ficando com o intervalo [a,m]. Se em qualquer instante f(m) = 0, então
já encontramos a raiz com toda a precisão do computador. O tamanho do inter-
valo é dividido por dois a cada passo e portanto depois de poucos passos temos a
posição da raiz com a precisão desejada. Escreva um programa que use esse método
para encontrar, com precisão absoluta de 10−6, uma raiz da função sin(2π cos x) no
intervalo [0.5, 1.5]. Use números de ponto flutuante de precisão dupla.

2. Escreva uma função (rotina) que receba um vetor de números inteiros e rearranje
os elementos nesse vetor de forma que todos os valores pares estejam antes de todos
os valores ı́mpares, sendo que nenhum dos elementos originais do vetor deve ser
perdido e a ordem dos elementos entre os pares ou entre os ı́mpares é irrelevante.
Supõe-se que a função será chamada para organizar vetores muito grandes, portanto
não é permitido realizar uma cópia do vetor para a reorganização.
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(Use esta folha para responder às questões de Programação.)
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