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Mecânica Clássica I
Lista de Problemas 3.1

Prof. Marco Polo

Questão 01: Centro de massa da molécula H2O

Um modelo da molécula de água H2O é mostrado na figura abaixo. Onde se encontra
o centro de massa?

 

Resp: No eixo x, a uma distância de 0, 068a da origem.

Questão 02: Centro de massa de um cone

Determine o centro de massa de um cone uniformemente sólido com diâmetro da
base 2a e altura h.

Resp: O CM se localiza no eixo do cone, a uma distância de
3h

4
do seu vértice.

Questão 03:

Uma bola de borracha é deixada cair do repouso em um piso de linóleo a uma
distância de h1. A bola rebate de volta a uma altura h2. Qual é o coeficiente de
restituição ǫ? Qual fração da energia cinética original é perdida em termos de ǫ?

Resp: ǫ =

√

h2
h1

energia perdida: 1− ǫ2
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Questão 04:

Uma corda flex́ıvel com comprimento de 1,0 m desliza sobre um tampo de mesa sem
atrito, como mostra a figura. Ela é inicialmente liberada do repouso com 30 cm
pendendo da borda da mesa. Determine o tempo no qual a ponta esquerda da corda
alcança a borda da mesa.

 

Resp: 0,59 s.

Questão 05:

Uma corda lisa é colocada sobre um furo em uma mesa, como mostra a figura. Uma
ponta da corda cai através do furo em t = 0, puxando continuamente o restante da
corda. Determine a velocidade e a aceleração da corda como função da distância
até a ponta da corda x. Ignore qualquer atrito. O comprimento total da corda é
L. Se necessário, use um sistema algébrico computacional para resolver a equação
diferencial deste problema.

 

Resp: v =

√

2gx

3

Questão 06:

Uma part́ıcula de massa m1 e velocidade u1 colide com uma part́ıcula de massa m2

em repouso. As duas part́ıculas aderem uma à outra. Qual a fração da energia
cinética original é perdida na colisão?
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Resp:
m2

m1 +m2

Questão 07:

Uma bola de aço com velocidade de 5 m/s colide com uma chapa de aço lisa e pesada
em um ângulo de 30o em relação à normal. Se o coeficiente de restituição é 0,8, em
qual ângulo e velocidade a bola de aço é rebatida da chapa?

Resp: 4,3 m/s, 36o em relação à normal.

Questão 08:

Um projétil é disparado em um ângulo de 45o com energia cinética inicial E0. No
topo de sua trajetória, ele explode com energia adicional E0 em dois fragmentos.
Um fragmento de massa m1 se desloca em linha reta para baixo. Qual é a veloci-
dade (magnitude e direção) do segundo fragmento de massa m2 e a velocidade do
primeiro? Qual é a razão m1/m2 quando m1 tem um valor máximo?

Resp: v2 =

√

E0(4m1 +m2)

m2(m1 +m2)
, θ2 = arctan

√

m1(2m2 −m1)

m1 +m2

, v1 = −

√

E0(2m2 −m1)

m1(m1 +m2)
,

m1/m2 = 1/2

Questão 09:

Um dêuteron (núcleo do átomo de deutério consistindo de um próton e um nêutron)
com velocidade de 14,9 km/s colide elasticamente com um nêutron em repouso.
Utilize a aproximação de que o dêuteron tem duas vezes a massa do nêutron. (a)
Se o dêuteron for espalhado através de um ângulo ψ = 10o em LAB, quais serão as
velocidades finais do dêuteron e do nêutron? (b) Qual é o ângulo de espalhamento
em LAB do nêutron?

Resp: (a) dois conjuntos de soluções: vn = 5, 18 km/s e vd = 14, 44 km/s; e vn =
19, 79 km/s e vd = 5, 12 km/s (b) duas soluções: 74,8o e 5,2o.
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