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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) Um avião de salvamento voa a 198 km/h, a uma altura constante de 500 m,
rumo a um ponto diretamente acima da v́ıtima de um naufrágio, para deixar cair
uma balsa.

a) Qual deve ser o ângulo φ da linha de visada do piloto para a v́ıtima no instante
em que o piloto deixa cair a balsa?

b) No momento em que a balsa atinge a água, qual é o módulo de sua velocidade?

(Q1B) Na figura abaixo, uma criança de massa m parte do repouso no alto de um
toboágua, a uma altura de h = 8, 5 m acima da base do brinquedo. Supondo que
a presença da água torna o atrito despreźıvel, encontre a velocidade da criança ao
chegar à base do toboágua.



(Q2A) Considere o ciclo da figura abaixo em que as transformações 12 e 31 são
adiabáticas e 23 é isotérmica. Mostre, usando a segunda lei da termodinâmica,
que este ciclo não pode existir.

(Q2B) Uma corda de um instrumento musical possui 1,50 m de comprimento. A
velocidade de propagação de ondas transversais nesta corda é de 51m/s. Sabendo
que o ouvido humano é capaz de ouvir frequências no intervalo 20Hz-20000Hz, de-
termine quantos harmônicos desta corda você pode ouvir? Como fica sua resposta
caso a tensão na corda seja aumentada quatro vezes?



(Q3A) Um cilindro muito longo, de raio R, possui uma distribuição volumétrica
de carga uniforme.

a) Mostre que, a uma distância r < R do eixo do cilindro,

E =
ρr

2ε0
(1)

em que ρ é a densidade volumétrica de carga.

b) Encontre a expressão para o campo elétrico do lado de fora do cilindro.

(Q3B) A figura abaixo mostra um anel com um raio externo R, raio interno
r = 0, 2R e uma densidade superficial de cargas uniforme σ. Com o potencial de
referência tomado no infinito (V = 0), determine o potencial elétrico no ponto P,
situado no eixo central do anel a uma distância z = 2R do centro do anel.



(Q4A) A energia relativ́ıstica total de uma part́ıcula é 2E0, onde E0 é a energia
de repouso da part́ıcula. Determine a energia cinética e o momento linear da
part́ıcula. A velocidade da luz é dada por c.

(Q4B) Um raio luminoso se propaga no ar (́ındice de refração 1) e incide sobre a
interface plana entre o ar e um meio de ı́ndice de refração

√
3. Determine o ângulo

de incidência para que o ângulo de refração seja metade do ângulo de incidência.


