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Mecânica

1. Uma aliança de casamento de massa igual a m e raio igual a a é pendurada numa haste horixontal
conforme mostra a figura abaixo

A aliança é deslocada do plano vertical por um ângulo θ0 e solta do repouso.

(a) Determine a velocidade angular do anel quando atingir a posição vertical;

(b) Ache o período das oscilações em torno da haste.

2. A torre do elevador do Hopi Hari tem aproximadamente 70 metros de altura. Durante a subida ele
percorre 20 m com velocidade constante igual a 1 m/s e os restantes 50 m com velocidade constante
2.5 m/s.

(a) Quanto tempo o elevador demora pra chegar ao topo da torre ?

(b) Quando o elevador é solto ele desce em queda livre por 35 metros. Qual a velocidade do
elevador depois de cair 35 m ?

(c) Depois de percorrer os 35 metros o elevador começa a ser freado com uma aceleração de 14
m/s2. Qual a distância que ele percorre até parar ?

3. O gráfico abaixo que descreve a posição (x(t)) de um ciclista em função do tempo. Esboce o gráfico
da velocidade e da aceleração do ciclista em função do tempo.
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4. Um bloco de massa 2kg é solto a partir do repouso de uma altura de 40 cm acima de uma mola
com constante k = 1960 N/m. Encontre a máxima distância que a mola é comprimida.
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(Use esta folha para responder às questões de Mecânica)
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Eletricidade e Magnetismo

1. Duas cargas pontuais de sinais opostos, +q e −q, encontram-se nas posições (0, +d/2) e (0,−d/2),
respectivamente, de um plano xy. Determine o potencial elétrico em um ponto −→r (vetor posição)
qualquer do plano. Expresse sua resposta final em termos de coordenadas polares (r, θ) quando
r = |−→r | for “grande” (r >> d). Qual deve ser o raciocínio empregado (em termos de limites
apropriados das grandezas q e d) na formalização do conceito de um dipolo elétrico pontual?

2. Considere um disco de raio R uniformemente carregado com carga total Q e o eixo que passa pelo
seu centro e é ortogonal ao seu plano. Se o potencial “no infinito” for nulo, mostre que o potencial
elétrico em um ponto z do eixo definido acima é

φ(z) =
2Q

R2

[√
R2 + z2 − |z|

]
.

e calcule o trabalho necessário para levar uma carga pontual q do centro do anel até o ponto z = R.

3. Considere o circuito da figura acima, cujos elementos são uma fonte ideal que mantém uma tensão
constante V0, um capacitor, uma lâmpada A e uma chave que admite 3 posições: livre (como
indicado na figura), conectada ao terminal 1 ou conectada ao terminal 2.

(a) Inicialmente, o capacitor está descarregado e a chave está livre. Descreva o comportamento
dinâmico do brilho da lâmpada e da carga no capacitor (esboce gráficos, se assim desejar)
desde o instante em que a chave é conectada ao terminal 1 até um momento “suficientemente
longo”.

(b) A partir do estado final do sistema descrito no item (a), isto é, com a chave ligada ao terminal
1 por um, tempo suficientemente longo, descreva o comportamento dinâmico do brilho da
lâmpada e da carga no capacitor desde o instante em que a chave é deslocada para o terminal
2 até um novo momento “suficientemente longo”.
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4. Considere um pequeno imã que se aproxima de uma espira circular de um material condutor (ver
figura abaixo).

Há corrente induzida na espira? Se sim, qual é o sentido dessa corrente (escolha um referencial
adequado)? Se não, por quê? As suas respostas dependem da velocidade relativa de aproximação
entre o imã e a espira ser constante? Justifique todas as respostas com base nos princípios físicos
pertinentes.
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(Use esta folha para responder às questões de Eletricidade e Magnetismo)
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Cálculo Numérico

1. Podemos dizer que as funções que compõem a base utilizada na definição da transformada de Fourier
convencional em uma dimensão são:

(a) puramente imaginárias;
(b) ortogonais;
(c) pouco autocorrelacionadas;
(d) muito autocorrelacionadas;
(e) nenhuma das anteriores.

2. A densidade de elétrons produzida num tubo de raios catódicos a partir de um feixe de elétrons
normalmente incidente pode ser descrita, após devida normalização, através da distribuição normal
em duas dimensões. Quais os parâmetros envolvidos nesta distribuição? Escreva a equação da
distribuição normal em uma dimensão (digamos, sobre a variável t). Identifique os parâmetros
envolvidos neste caso.

3. Um tomógrafo de raios-X fornece diversas projeções ao longo de domínios uni-dimensionais, defini-
das pela absorção da energia da faixa de radiação incidindo transversalmente através de uma seção
de uma amostra sendo investigada (uma projeção é obtida para cada uma de diversas rotações
relativas entre amostra e faixa de radiação). Explique como a FFT pode ser utilizada para se obter
a reconstrução de uma seção original a partir de suas projeções.

4. Deseja-se interpolar numericamente, através de um polinômio, um conjunto de observações (xi, yi),
i = 1, 2, . . . , 10. O uso de um polinômio de grau elevado pode implicar em:

(a) oscilações na interpolação obtida;
(b) interpolação periódica;
(c) necessidade do uso da transformada de Hadamard;
(d) necessidade do uso da transformada de Laplace;
(e) Nenhuma das anteriores.
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(Use esta folha para responder às questões de Cálculo Numérico)
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Estrutura de Dados

1. Desenvolva um algoritmo para retirar um elemento de uma árvore de busca binária.

2. Apresente um algoritmo para inserção e remoção de elementos em um pilha (FIFO) implementada
de forma dinâmica.

3. Dado o grafo (dígrafo) abaixo, represente-o por meio de uma matriz de adjacência e de uma lista
de adjacência

4. Apresente um algoritmo de percurso Pré-Ordem em uma árvore de busca binária.
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(Use esta folha para responder às questões de Estrutura de Dados)
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Programação de Computadores

Os programas podem ser apresentados nas
linguagens C++, C, Pascal ou Fortran.

1. Escreva um trecho de programa que realize a transposição in-place de uma matriz quadrada (a
transposição in-place é aquela realizada nos elementos da própria matriz a ser transposta, sem criar
uma nova matriz para armazenar a transposição). O trecho de código precisa incluir apenas a parte
de transposição, sem incluir criação ou inicialização das matrizes, nem uso da matriz resultante.

2. Escreva uma função (ou rotina, ou procedure) que receba dois vetores (de tamanhos arbitrários)
de elementos inteiros e retorne um novo vetor que contém os 10 menores elementos entre os dos
dois vetores fornecidos. Os vetores de entrada devem ser passados como parâmetros (não ser lidos
pela rotina) e o vetor de saída deve ser devolvido como valor de retorno ou um parâmetro de tipo
adequado (não escrito). Se não houver 10 elementos no total entre os dois vetores de entrada, então
é retornado um vetor com o número de elementos existentes.

Exemplo:

Entradas:

10 2 3 7 11 3 5 6 9 1 1 2

3 12 8 4 6 0 13 3

Saída:

0 1 1 2 2 3 3 3 3 4
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(Use esta folha para responder às questões de Programação de Computadores)
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