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Mecânica Clássica I
Lista de Problemas 1.2

Prof. Marco Polo

Questão 01:

Um ponto de massa m está localizado a uma distância D da extremidade mais
próxima de uma barra fina de massa M e comprimento L ao longo do eixo da barra.
Encontre a força gravitacional exercida na massa pontual pela barra.

Resp: F = GMm

D(L+D)

Questão 02:

Uma part́ıcula é jogada em um orif́ıcio feito diretamente através do centro da
Terra. Ao desconsiderar efeitos de rotação, mostre que o movimento da part́ıcula é
harmônico simples se você pressupõe que a Terra possui densidade uniforme. Mostre
que o peŕıodo de oscilação é por volta de 84 min.

Questão 03: Velocidade de escape

Supondo que a resistêcia do ar não é relevante, calcule a velocidade mı́nima que uma
part́ıcula deve ter na superf́ıcie da Terra para escapar do campo gravitacional da
Terra. Obtenha um valor numérico para o resultado. (Essa velocidade é chamada
de velocidade de escape).

Resp: 11,2 km/s.
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Questão 04:

Uma esfera de massa uniformemente sólida M e raio R é fixada a uma distância h
acima de uma folha fina infinita de densidade de massa ρs (massa/área). Com que
força a esfera atrai a folha? Calcule usando

(a) a definição usual do vetor campo gravitacional: ~g = −GMr̂/r2

(b) a formulação pela lei de Gauss:
∮

~g · d ~A = −4πGMint

Resp: F = 2πρsGM

Questão 05:

Se o vetor de campo for independente da distância radial em uma esfera, descubra
a função que descreve a densidade ρ = ρ(r) da esfera.

Resp: ρ(r) = A/r, onde A é uma constante.

Questão 06:

Um disco fino de massa M e raio R fica no plano (x, y) com o eixo z passando
por seu centro. Calcule o potencial gravitacional Φ(z) e o campo gravitacional

~g(z) = −~∇Φ(z) = −k̂dΦ(z)/dz no eixo z.

Resp: Φ(z) = −2GM
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)

, ~g(z) = −k̂ 2GM
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