
Exame de Ingresso

F́ısica Aplicada — F́ısica Computacional

Segundo Semestre de 2015

Código do(a) Candidato(a):

Exerćıcios resolvidos

F́ısica: 1 2 3 4 5

Computação: 1 2 3 4 5
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F́ısica

1. Considere um ponto material que se movimenta, ao longo de uma trajetória pa-
rabólica, com velocidade constante em módulo. Seja

y = ax2

a equação da parábola, com a > 0.

(a) Calcule as componentes da aceleração quando o ponto passa pelo vértice da
parabola (x = y = 0).

(a) Calcule as componentes da aceleração para qualquer valor de x.
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2. Considere um carrinho de massa M = 3 kg, que pode se movimentar em um plano
horizontal sem atrito (ver figura abaixo). Sobre o carrinho é posicionado um objeto,
de massa m = 1 kg, a uma distância l = 3m da borda do carrinho. Seja µd = 0, 1
o coeficiente de atrito dinâmico entre o carrinho e o objeto. Para tempo t ≥ t0 = 0
uma força ~F , horizontal, de módulo F = 5N constante, é aplicada ao carrinho.
Como consequência da aplicação desta força, o objeto se movimenta em relação
ao carrinho, deslizando sobre a sua superf́ıcie. Calcule em qual instante de tempo
τ > t0 o objeto cai do carrinho. (Desconsidere o tamanho do objeto.)
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3. Considere o circuito da figura abaixo. Para tempo t < 0, o capacitor de capacitância
C1 tem carga Q0 e o capacitor de capacitância C2 está descarregado. Em t = 0, a
chave S é fechada. Em t = τ > 0, a chave S é aberta novamente.

(a) Calcule as diferenças de potencial, V1 (t < 0) e V2 (t < 0) , entre os terminais
dos dois capacitores de capacitâncias C1 e C2, respectivamente, para t < 0.

(b) Calcule as energias potenciais armazenadas, U1 (t < 0) e U2 (t < 0) , nos dois
capacitores de capacitâncias C1 e C2, respectivamente, para t < 0.

(c) Calcule as diferenças de potencial, V1 (τ) e V2 (τ) , entre os terminais dos dois
capacitores de capacitâncias C1 e C2, respectivamente, para t = τ.

(d) Calcule as energias potenciais armazenadas, U1 (τ) e U2 (τ) , nos dois capacitores
de capacitâncias C1 e C2, respectivamente, para t = τ.
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4. (a) Calcule o campo B produzido por um fio reto, ao longo do eixo z, infinitamente
longo e infinitamente fino, por onde passa uma corrente estacionária de módulo
I, no sentido positivo do eixo z.

(b) Calcule o fluxo do campo B através de uma região retangular do plano yz, cujos
vértices são dados pelos pontos (0, a, 0) , (0, a+ b, 0) , (0, a+ b, s) e (0, a, s) ,
com a > 0, b > 0 e s > 0.

(c) Suponha que a borda da área retangular do item (b) seja constitúıda por um
fio condutor muito fino, que forma uma espira retangular, inicialmente com os
mesmos vértices dados no item (b). Aquecendo-se igualmente apenas os lados
da espira paralelos ao eixo y, estes se alongam por dilatação térmica à taxa
constante v, dada em cent́ımetros por segundo. Nestas condições de dilatação,
calcule a circuitação do campo elétrico ao longo da espira em um dado instante
de tempo t > 0, supondo que as dimensões da espira dadas no item (b) foram
medidas em t = 0.
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5. (a) O que é o método de Monte Carlo? Descreva-o em suas próprias palavras.

(b) Escreva um pseudo-código para calcular a área de um ćırculo usando o método
de Monte Carlo. Você pode assumir que funções que computem números
aleatórios são conhecidas.
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Computação

1. Transforme o vetor K = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15] em uma árvore
binária de busca AVL.
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2. Escreva uma função para uma inserção de um elemento em uma lista duplamente
encadeada. A posição na qual o elemento deverá ser inserido deve ser informada
como parâmetro da função. Apresente a estrutura utilizada para a lista e escolha
uma linguagem que permita uso de ponteiros ou utilize linguagem algoŕıtmica.
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Os programas podem ser apresentados
nas linguagens C, C++, Fortran,

Pascal/Delphi e Java.

3. Escreva uma função que receba um array (vetor) de números de ponto flutuante e
retorne o ı́ndice do maior valor, isto é, se xj é o valor no elemento de ı́ndice j do
array, então deve ser retornado i tal que xj ≤ xi para qualquer j 6= i. Se houver
mais do que um elemento com o maior valor, deve ser retornado o menor dos ı́ndices.
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Os programas podem ser apresentados
nas linguagens C, C++, Fortran,

Pascal/Delphi e Java.

4. A sequência de Fibonacci é definida da seguinte forma:

f0 = 1 (1)

f1 = 1 (2)

fn = fn−1 + fn−2 n ≥ 2. (3)

Você deve escrever uma função que dado n retorne fn, sujeito às seguintes limitações:

• A quantidade de memória usada pela função não pode crescer com n.

• Você não pode usar recursão (na verdade isso é impĺıcito pela condição ante-
rior).

Você não precisa se preocupar com a possibilidade de estouro aritmético ou do
usuário passar um valor de n negativo.
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5. Qual o erro numérico associado aos métodos de Newton-Raphson e da secante para
achar as raizes de uma função? Discuta com exemplos de como resolver uma equação
geral f(x) = 0.

21



22


