
Exame de Ingresso

Física Aplicada

(Física Computacional)

Segundo Semestre de 2009

Nome do Candidato:



Mecânica

1. Uma menina lança uma bola em direção a uma parede vertical afastada 4 m. A bola
está 2 m acima do solo quando deixa as mãos da menina com uma velocidade inicial
~v0 = 10m/s(̂i + ĵ). Quando a bola atinge a parede, a componente horizontal de sua
velocidade é invertida, enquanto sua componente vertical permanece inalterada. Onde a
bola atinge o solo ?

2. Luiz apostou com um inocente desconhecido que pode manter uma caixa de 2 kg contra
um dos lados de um carrinho, como mostra a figura abaixo, e que a caixa não cairá no
chão. Luiz afirma ainda, que não pretende utilizar ganchos, cordas, pregadores, imãs, cola
ou adesivos de qualquer outro tipo. Aceita a aposta, Luiz começa a empurrar o carrinho
no sentido mostrado. O coeficiente de atrito estático entre a caixa e a superfície frontal do
carrinho é de 0,6.

(a) Determine a aceleração mínima que garante a vitória de Luiz.

(b) Qual é o módulo da força de atrito nesse caso?

(c) Calcule a força de atrito sobre a caixa se a aceleração for o dobro da aceleração mínima
necessária para a caixa não cair.

(d) Mostre que, qualquer que seja a massa da caixa, esta não cairá se a aceleração for a
a > g/µe onde µe é o coeficiente de atrito estático.

3. Um garoto está sentado no topo de um hemisfério de gelo (veja figura abaixo). Ele recebe
um pequeno empurrão e começa a escorregar para baixo. supondo que não haja atrito com
o gelo, mostre que ele perde contato com a superfície num ponto situado à altura 2R/3.



4. Uma barra de comprimento L e massa M repousa sobre uma mesa horizontal sem atrito.
Um taco de hóquei de massa m movendo-se com velocidade v, como mostra a figura abaixo,
colide elasticamente com a barra.

(a) Que grandezas são conservadas na colisão?

(b) Qual deve ser a massa do taco para que ele fique em repouso após a colisão?



Eletricidade e Magnetismo

1. A Lei de Gauss afirma simplesmente que o fluxo de campo elétrico através de uma superfície
fechada é proporcional à carga total contida no interior daquela superfície (a constante de
proporcionalidade depende das unidades adotadas).

(a) Usando os conceitos matemáticos apropriados, explique o significado de “fluxo de
campo elétrico através de uma superfície fechada”.

(b) Aplique a Lei de Gauss a uma carga pontual para deduzir a Lei de Coulomb.

2. (a) Considere um anel de raio R uniformemente carregado com carga total Q e o eixo
que passa pelo seu centro e é ortogonal ao seu plano. Mostre que o potencial elétrico
φANEL(z) em um ponto z desse eixo é

φANEL(z) =
Q√

R2 + z2
.

(b) Considere o mesmo anel e o mesmo eixo do item anterior. Mostre que a força exercida
pelo anel sobre uma carga pontual q localizada no ponto z do eixo é

−→
F (z) =

Qqz

(R2 + z2)3/2
ẑ.

(c) Calcule o trabalho necessário para levar a carga pontual q do centro do anel até o
ponto z =

√
3R.

(d) Mostre que o potencial elétrico em um ponto z do eixo ortogonal que passa pelo centro
de um disco de raio R uniformemente carregado com carga total Q é

φDISCO(z) =
2Q

R2

[√
R2 + z2 − |z|

]
.

3. Considere um fio condutor retilíneo extremamente longo que conduz uma corrente I. Cal-
cule o campo magnético B a uma distância r do fio.

4. Considere as figuras acima, em que a tensão é mantida por uma fonte ideal.
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As lâmpadas L1 e L2 podem ser tratadas como resistências ideais de valores R1 e R2,
respectivamente. Sabendo que a resistência R também é ideal e que o brilho de uma lâm-
pada depende única e exclusivamente da potência por ela dissipada, responda às questões
abaixo.

(a) O que você entende por “uma resistência ideal”?

(b) Em qual circuito L1 brilha mais, em a ou em b? Justifique sua resposta e explicite as
suposições sobre L2 que você julgar necessárias para poder oferecer uma resposta.

(c) Neste item, admite-se que R1 = R2. Em qual circuito L1 brilha mais, em c ou em d?
Novamente, justifique sua resposta expondo claramente quaisquer hipóteses adicionais
que você julgar necessárias para poder oferecer uma resposta.



Métodos Numéricos

1. Sejam x(t), y(t) e h(t) funções reais contínuas sobre a variável real e contínua t, com
respectivas transformadas de Fourier X(f), Y (f) e H(f). Escreva a equação (envolvendo
uma integral) que define a convolução entre x(t) e y(t). Como este mesmo resultado pode
ser obtida a partir de X(f) e Y (f)? Seja um sistema linear e invariante no tempo com
resposta a impulso (delta Dirac) dada por h(t). Descreva como a saída y(t) deste sistema
pode ser obtida a partir da sua entrada x(t) e de h(t). E a partir de X(f) e H(f)?

2. Podemos sempre dizer que uma variável aleatória uniforme (‘uniform deviate’):

(a) possui média 0;

(b) possui média 1;

(c) possui desvio padrão 0;

(d) possui desvio padrão 1;

(e) está definida num certo intervalo, onde cada valor possui a mesma probabilidade.

3. O experimento de Millikan mostrou que a carga carregada por qualquer objeto é um múl-
tiplo de uma carga fundamental e. A tabela abaixo mostra parte dos valores obtidos neste
experimento, onde n é o número de cargas e en a respectiva carga total. Utilize o método
de mínimos quadráticos em forma matricial para obter uma interpolação linear f(n) entre
esses três pontos. Estime a carga fundamental e a partir desta interpolação.

n en

9 14.82 × 10−19

10 16.40 × 10−19

11 18.04 × 10−19

4. Ao interpolar os dados da questão anterior (experimento de Millikan) através da fórmula
clássica de Lagrange, obter-se-á:

(a) um polinômio de grau 1;

(b) um polinômio de grau 2;

(c) um polinômio de grau 3;

(d) uma função harmônica;

(e) Nenhuma das anteriores.



Estrutura de Dados

1. Desenvolva um algoritmo que insira um elemento em uma árvore de busca binária.

2. Compare os métodos heapsort e quicksort. Destaque as vantagens de cada método e suas
aplicações.

3. Apresente um pseudo algoritmo para uma tabela hash. Descreva as principais aplicações
desta técnica.

4. Apresente um pseudo algoritmo que ilustra o funcionamento para a inserção de elementos
em uma árvore binária AVL.



Programação de Computadores

Os programas podem ser apresentados nas

linguagens C++, C, Pascal ou Fortran.

1. A norma de Frobenius de uma matriz é definida como a raiz quadrada da soma dos qua-
drados dos elementos da matriz. Escreva uma função que receba uma matriz e retorne sua
norma de Frobenius.

2. Escreva uma função que receba um vetor de números inteiros não negativos e retorne esse
mesmo vetor com seus elementos rearranjados da seguinte forma: todos os números pares
devem aparecer antes dos números ímpares, com os conjuntos de pares e ímpares ordenados
em ordem crescente.

Ex:

Entrada: 4 1 2 6 3 8 7 3 2 0

Saída: 0 2 2 4 6 8 1 3 3 7


