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Oscilações e Ondas - Primeira Prova
Prof. Marco Polo

10 de julho de 2013

Ińıcio: 19:30 - duração: 2:00 horas

Só serão consideradas as respostas que forem devidamente justificadas.
É proibido o uso de calculadores e de qualquer aparelho eletrônico.

Use g = 10 m/s2.

Questão 01: Sistema massa-mola

Um bloco de massa 10 kg está preso a uma mola cuja constante elástica 1000 N/m. O bloco
é puxado sobre uma superf́ıcie sem atrito por uma distância de x = 50 cm a partir da posição
de equiĺıbrio em x = 0 e liberado a partir do repouso em t = 0.

(a) [1,5 pontos] Calcule a frequência angular, a frequência e o peŕıodo do movimento resul-
tante.

(b) [1,0 pontos] Calcule a velocidade e a aceleração máxima do bloco.

(c) [1,5 pontos] Calcule a posição, a velocidade e a aceleração do bloco no instante t = π/4
s.

(d) [1,0 pontos] Calcule a energia total do sistema bloco-mola.

(e) [1,0 pontos] Calcule o primeiro instante de tempo no qual a energia cinética é igual a
energia potencial elástica. Deixe a resposta em função de π.

Questão 02: Pêndulo simples

Suponha que um pêndulo simples é formado por um pequeno peso de massam = 60 g pendurado
na extremidade de uma corda de comprimento L = 40 cm. Suponha pequenas oscilações.

(a) [1,0 pontos] Calcule a frequência angular do pêndulo.

(b) [1,0 pontos] Suponha que você deseje dobrar a frequência angular do pêndulo. Que
alteração você faria no pêndulo?

Questão 03: Bloco ligado a duas molas

Na figura abaixo duas molas iguais, de constantes elásticas k iguais e de valor desconhecido,
estão ligadas a um bloco de massa m = 2 kg.

(a) [1,0 pontos] Sabe-se que a frequência angular de oscilação do bloco vale 30 rad/s. Calcule
a constante elástica das molas.

(b) [1,0 pontos] Sabe-se que, em t = 0, a velocidade do bloco é zero e a sua posição é x = 5
m, onde x = 0 é a posição de equiĺıbrio. Em que instante de tempo a velocidade do bloco,
em valor absoluto, é máxima pela primeira vez? Deixe a resposta em função de π.
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