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Instruções

• Escolha, por sorteio, um código de dois d́ıgitos, que será sua identificação
nas duas provas escritas. Preencha a ficha de identificação com o seu nome,
o seu código, assine-a e coloque-a no envelope a ser lacrado após a entrega
de todas as fichas de identificações.

• Escreva seu código sorteado em cada folha de resposta, no espaço dedicado
ao CÓDIGO DO CANDIDATO.

• NÃO ESCREVA SEU NOME NAS FOLHAS DE RESPOSTAS. Elas serão
identificadas apenas pelo seu código.

• Não é necessário devolver este caderno de questões.

• Você encontrará oito (08) questões, distribúıdas em quatro (04) pares iden-
tificados com a seguinte notação: (Q1A, Q1B), (Q2A, Q2B), (Q3A, Q3B),
(Q4A, Q4B). Você deverá responder apenas uma questão de cada par, que
será escolhida por você.

• Todas as questões possuem o mesmo valor: 1,25 (um v́ırgula vinte e cinco)
ponto.

• Não responda mais de uma questão por folha. Coloque sempre, em cada
página de resposta o número da questão correspondente no espaço dedicado
para isto: QUESTÃO .

• As folhas de rascunho serão descartadas e quaisquer informações contidas
nelas não serão consideradas.

• Não é permitida consulta a nenhum material além do contido nesta prova.

• Não é permitido o uso de calculadora.

Boa Prova!



(Q1A) Considere um pêndulo simples constitúıdo de uma barra de massa m e
comprimento L com uma esfera, de raio despreźıvel e massa m, na extremidade
da barra (Figura abaixo). O pêndulo é abandonado da horizontal. Determine
a resistência à tração que a barra do pêndulo deve ter para que a mesma não
arrebente.

(Q1B) Considere um pêndulo simples de comprimento L e uma esfera de massa
m, onde o fio do pêndulo tem uma resistência à tração de duas vezes o peso da
esfera.

a) Qual a expressão para a altura mı́nima que a esfera deve ser solta para que o
fio se rompa no ponto B?

b) Após o rompimento do fio no ponto B, qual a expressão da deformação da mola
em função da massa, gravidade, comprimento do fio e da constante da mola?



(Q2A) Duas ondas são descritas por:

y1 = 0, 3sen(5πx− 200πt) (1)

e
y1 = 0, 3sen(5πx− 200πt+

π

3
) (2)

onde y1, y2 e x estão em metros e t em segundos. Quando as duas são combinadas
é produzida uma onda progressiva. Determine para essa nova onda:

a) a amplitude;

b) a velocidade transversal e a aceleração transveral de um ponto;

c) o comprimento de onda;

d) frequência de onda;

e) número de onda.

(Q2B) O manômetro de tubo em invertido, contem óleos com densidade relativa
de 0, 9.103 kg/m3 para óleo 1 e 0, 95.103 kg/m3 para o óleo 2 e água com densidade
103 kg/m3, como mostrado na figura abaixo. Use: g = 9, 8 m/s2.

a) Calcule a diferença de pressão (PC − PA) onde h2 − h1=0,15 m;

b) Se a diferença de pressão (PB − PA) é 5 kPa, qual o valor de h1?



(Q3A) O potencial elétrico em uma região do espaço é dado por:

V (x, y, z) = A(x2 − 3y2 + z2), (3)

onde A é uma constante.

a) Determine o campo elétrico nesta região.

b) Determine a densidade de carga nessa região.

(Q3B) Na situação ilustrada na figura, as correntes valem I1 = 4 A, I2 = 6 A
e I3 = 2 A. Calcule a integral de linha do campo magnético para cada um dos
percursos a, b, c e d (no sentido anti-horário) em função de µ0.



(Q4A) No modelo de Bohr, o momento angular L é quantizado como L = nh̄. Su-
ponha que não exista a força elétrica e, que apenas a força de atração gravitacional
(Gmpme/r2) garanta a estabilidade do elétron e o próton no átomo de hidrogênio.

a) Calcule os valores de a0 (radio de Bohr) e E1 (estado fundamental) para esse
caso.

b) Determine a energia de transição ∆E32 que corresponde à linha Hα (3→2) série
de Balmer.

c) Compare os valores obtidos com os valores obtidos para o hidrogênio “real”.

Constantes úteis:

h=4,135×10−15 eV.s

hc=1240 eV.nm

G=6,673×10−11 Nm2/kg2

mproton=1,672×10−27 kg

meletron=0,911×10−30 kg

e2/4πε0=1,44 eV.nm =2,307×10−28 Nm2

(Q4B) No experimento de fenda dupla, a separação entre as fendas é d e a largura
de cada fenda é a. Se a << d, mostre que a intensidade luminosa de uma onda
monocromática λ incidindo com intensidade I0 sobre as fendas, é espalhada num
anteparo distante das fendas como uma intensidade distribúıda por:

I(β) = I0 cos2
(πd sin θ

λ

)[sin(πa sin θ/λ)

πa sin θ/λ

]2

onde θ (β = 2πa sin θ/λ) é o ângulo entre o centro das fendas e o ponto y do
anteparo.


