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F́ısica I
Lista de Problemas 3.2

Departamento de F́ısica de Ji-Paraná
Universidade Federal de Rondônia

Prof. Marco Polo
 

Questão 01:

Você deixa cair um livro de 2,00 kg para uma amiga que está na calçada, a uma
distância D = 10, 0 m abaixo de você. Se as mãos estendidas de sua amiga estão
a uma distância de d = 1, 5 m acima do solo, (a) qual é o trabalho Wg realizado
sobre o livro pela força gravitacional até ele cair nas mãos da sua amiga? (b) Qual
é a variação ∆U da energia potencial gravitacional do sistema livro-Terra durante
a queda? Se a energia potencial gravitacional U do sistema é considerada nula no
ńıvel do solo, qual é o valor de U (c) quando você deixa cair o livro e (d) quando
ele chega às mãos da sua amiga? Suponha agora que o valor de U é 100 J ao ńıvel
do solo e calcule novamente (e) Wg, (f) ∆U , (g) U no ponto onde você deixou cair
o livro e (h) U no ponto em que chegou às mãos da sua amiga.

 

Questão 02:

Qual é a constante elástica de uma mola que armazena 25 J de energia potencial ao
ser comprimida 7,5 cm?
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Questão 03:

A figura mostra uma haste fina, de comprimento L = 2, 00 m e massa despreźıvel,
que pode girar em torno de uma das extremidades para descrever uma circunferência
vertical. Uma bola de massa m = 5, 00 kg está presa na outra extremidade. A haste
é puxada lateralmente até fazer um ângulo θ0 = 30, 0o com a vertical e liberada com
velocidade inicial ~v0 = 0. Quando a bola desce até o ponto mais baixo da circun-
ferência, (a) qual é o trabalho realizado sobre ela pela força gravitacional e (b) qual
é a variação da energia potencial do sistema bola-Terra? (c) Se a energia potencial
gravitacional é tomada como sendo zero no ponto mais baixo da circunferência, qual
é o seu valor no momento em que a bola é liberada? (d) Os valores das respostas
dos itens (a) a (c) aumentam, diminuem ou permanecem os mesmos se o ângulo θ0
é aumentado?

 

Questão 04:

Uma bola de gude de 5,0 g é lançada verticalmente para cima usando uma espingarda
de mola. A mola deve ser comprimida de exatamente 8,0 cm para que a mola alcance
um alvo colocado 20 m acima da posição da bola de gude na mola comprimida. (a)
Qual é a variação ∆Ug da energia potencial gravitacional do sistema bola de gude-
Terra durante a subida de 20 m? (b) Qual é a variação ∆Us da energia potencial
elástica da mola durante o lançamento da bola de gude? (c) Qual é a constante
elástica da mola?
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Questão 05:

Em t = 0, uma bola de 1, 0 kg é atirada de uma torre com ~v = 18 î + 24 ĵ m/s.
Quanto é ∆U do sistema bola-Terra entre t = 0 e t = 6, 0 s (ainda em queda livre)?

Questão 06:

Um bloco com massa m = 2, 00 kg é apoiado em uma mola em um plano inclinado
sem atrito de ângulo θ = 30, 0o (ver figura). (O bloco não está preso à mola.)
A mola, de constante elástica k = 19, 6 N/cm, é comprimida de 20 cm e depois
liberada. (a) Qual é a energia potencial elástica da mola comprimida? (b) Qual é a
variação da energia potencial gravitacional do sistema bloco-Terra quando o bloco
se move do ponto em que foi liberado até o ponto mais alto que atinge no plano
inclinado? (c) Qual é a distância percorrida pelo bloco ao longo do plano inclinado
até atingir esta altura máxima?

 

Questão 07:

Uma corda é usada para puxar um bloco de 3,57 kg com velocidade constante, por
4,06 m, em um piso horizontal. A força que a corda exerce sobre o bloco é 7,68 N,
15o acima da horizontal. Quais são (a) o trabalho realizado pela força da corda,
(b) o aumento na energia térmica do sistema bloco-piso e (c) o coeficiente de atrito
cinético entre o bloco e o piso?
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Questão 08:

Na figura abaixo, um bloco desliza ao longo de uma pista, de um ńıvel para outro
mais elevado, passando por um vale intermediário. A pista não possui atrito até
o bloco atingir o ńıvel mais alto, onde uma força de atrito para o bloco em uma
distância d. A velocidade inicial v0 do bloco é de 6, 0 m/s, a diferença de altura h é
1,1 m e µc é 0,60. Determine d.

 

Questão 09:

Na figura abaixo, um bloco de 3,5 kg é acelerado a partir do repouso por uma
mola comprimida de constante elástica 640 N/m. O bloco deixa a mola no seu
comprimento relaxado e se desloca em um piso horizontal com um coeficiente de
atrito cinético µc = 0, 25. A força de atrito para o bloco em uma distância D = 7, 8
m. Determine (a) o aumento de energia térmica do sistema bloco-piso, (b) a energia
cinética máxima do bloco e (c) o comprimento da mola quando estava comprimida.

 

Questão 10:

Na figura abaixo, um bloco de massa m = 2, 5 kg desliza de encontro a uma mola
de constante elástica k = 320 N/m. O boco para após comprimir a mola 7,5 cm. O
coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o piso é 0,25. Enquanto o bloco está em
contato com a mola e sendo levado ao repouso, determine (a) o trabalho realizado

Departamento de F́ısica – UNIR Campus Ji-Paraná
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pela mola e (b) o aumento da energia térmica do sistema bloco-piso. (c) Qual é a
velocidade do bloco imediatamente antes de se chocar com a mola?

Questão 11:

Uma part́ıcula pode deslizar em uma pista com extremidades elevadas e uma parte
central plana, como mostra a figura. A parte plana tem um comprimento de L = 40
cm. Os trechos curvos da pista não possuem atrito, mas nas parte plana o coeficiente
de atrito cinético é µc = 0, 20. A part́ıcula é liberada a partir do repouso no ponto
A, que está a uma altura L/2. A que distância da extremidade esquerda da parte
plana a part́ıcula finalmente para?

 

Questão 12:

Na figura abaixo, uma bloco de massa m = 12 kg é liberado a partir do repouso em
um plano inclinado de ângulo θ = 30o. Abaixo do bloco há uma mola que pode ser
comprimida 2,0 cm por uma força de 270 N. O bloco para momentaneamente após
comprimir a mola 5,5 cm. (a) Que distância o bloco desce ao longo do plano da
posição de repouso inicial até o ponto em que para momentaneamente? (b) Qual é
a velocidade do bloco no momento em que entra em contato com a mola?

Departamento de F́ısica – UNIR Campus Ji-Paraná
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Questão 13:

A corda da figura abaixo, de comprimento L = 120 cm, possui uma bola presa em
uma das extremidades. A distância d da extremidade fixa a um ponto P é 75,0
cm. A bola, inicialmente em repouso, é liberada com o fio na posição horizontal,
como mostra a figura, e percorre a trajetória indicada pelo arco tracejado. Qual é
a velocidade da bola ao atingir (a) o ponto mais baixo da trajetória e (b) o ponto
mais alto depois que a corda encosta no pino?

 

Respostas

Questão 1

(a) 167 J, (b) −167 J, (c) 196 J, (d) 29 J, (e) 167 J, (f) −167 J, (g) 296 J, (h) 129
J.

Questão 2

89 N/cm

Questão 3

(a) 13,1 J, (b) −13, 1 J, (c) 13,1 J, (d) todos aumentam
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Questão 4

(a) 0,98 J, (b) −0, 98 J, (c) 3,1 N/cm

Questão 5

−3, 2 × 102 J

Questão 6

(a) 39,2 J, (b) 39,2 J, (c) 4,00 m

Questão 7

(a) 30,1 J, (b) 30,1 J, (c) 0,225

Questão 8

1,2 m

Questão 9

(a) 67 J, (b) 67 J, (c) 46 cm

Questão 10

(a) −0, 90 J, (b) 0,46 J, (c) 1,0 m/s

Questão 11

20 cm

Questão 12

(a) 0,90 J, (b) 2,1 J, (c) 0

Questão 13

4,41 J
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