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Mecânica Clássica II
Lista de Problemas 2.2

Prof. Marco Polo

Questão 01:

Uma part́ıcula se move em uma órbita circular em um campo de força definido por

F (r) = −

k

r2
.

Demonstre que, se k diminuir repentinamente para metade de seu valor original, a
órbita da part́ıcula se torna parabólica.

Questão 02:

Determine a lei de força para um campo de força central que permita o movimento de
uma part́ıcula em uma órbita espiral fornecida por r = kθ2, onde k é uma constante.

Resp: F (r) = −

l2

µ

(

6k

r4
+

1

r3

)

.

Questão 03:

Uma espaçonave em órbita sobre a Terra tem velocidade de 10160 m/s em um peri-
geu de 6680 km do centro da Terra. Qual a velocidade a espaçonave terá no apogeu
de 42200 km?

Resp: 1608 m/s.

Questão 04:

Qual é a velocidade mı́nima de escape de uma espaçonave na lua?

Resp: 2, 38 km/s.
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Questão 05:

Suponha a órbita da Terra como sendo circular e que a massa do Sol se reduza
subitamente à metade de seu valor. Qual será a nova órbita da Terra? A Terra
escapará do sistema solar?

Resp: Parabólica, sim.

Questão 06:

Um satélite da Terra tem uma velocidade de 28070 km/h quando em seu perigeu
de 220 km acima da superf́ıcie do planeta. Determine a distância do apogeu, sua
velocidade no apogeu e seu peŕıodo de revolução.

Resp: 288 km, 27780 km/h, 1 h 29 min.

Questão 07:

Uma part́ıcula se move soba influência de uma força central expressa por F (r) =
k/rn. Se a órbita da part́ıcula é circular e passa através do centro de força, demonstre
que n = 5.

Questão 08:

Uma part́ıcula se move em órbita eĺıptica em um campo de força da lei do inverso do
quadrado. Se a razão entre as velocidades angulares máxima e mı́nima da part́ıcula
em sua órbita é n, demonstre que a excentricidade da órbita é

ǫ =

√

n− 1
√

n+ 1
.
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