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Campus Ministro Petrônio Portella. Bairro Ininga, CEP 64.049-550. Teresina PI
FONE/FAX: (086) 3237-1424

Prova de Seleção

2◦ Semestre/2018
Parte I - Ciclo Básico

Data: 24/05/2018
Duração: 4 horas
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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) Qual o ângulo máximo de espalhamento elástico θmax
1 de uma part́ıcula α

(m1) por um nêutron (m2) em repouso? (m1=4m2). Neste ângulo, que fração da
energia cinética f incidente vai para o nêutron, e qual o ângulo θ2 entre a direção
de sáıda do nêutron e a direção incidente?

(Q1B) O cabo de um elevador de massa m=2000kg se rompe quando o elevador
está parado no primeiro andar, onde o piso se encontra a uma distância d = 4,0m
acima de uma mola de constante elástica k=0,20MN/m (ver Figura abaixo). Um
dispositivo de segurança prende o elevador aos trilhos laterais, de modo que uma
força de atrito constante de 5,0kN passa a se opor ao movimento. Determine:

(a) A máxima compressão da mola ∆y sabendo que a força de atrito está atuando
mesmo quando a mola está sendo comprimida.

(b) A distância que o elevador sobe de volta ao poço (A força de atrito continua
atuando na subida). Use g=10m/s2



(Q2A) Um quilograma de água é aquecido por um resistor elétrico de 20◦C a 99◦C
a uma pressão atmosférica constante. Estime

(a) a mudança na energia interna da água.

(b) a mudança na entropia da água.

(Q2B) Considere um gás ideal cuja entropia é dada por
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onde n é o número de moles, R é a constante universal do gás, U é a energia
interna, V é o volume e σ é uma constante. Calcule Cv e Cp, calor espećıfico a
volume e pressão constante.



(Q3A) A figura abaixo mostra um corte em um capacitor ciĺındrico carregado
com carga q. Os raios internos e externos são a e b, respectivamente. O cilindro
interno, de massa m, pode deslizar sem atrito em um eixo isolante, de modo que sua
coordenada vertical é variável. Calcule o valor de y para o qual o peso do cilindro
interno é compensado pela força vertical elétrica que o outro cilindro exerce sobre
ele. Sugestão: Use o fato de que F = −dU/dy.

(Q3B) A densidade de corrente ~j no interior de um fio ciĺındrico longo de raio R
é paralela ao eixo central, e seu módulo varia linearmente com a distância radial
r de acordo com a equação j = j0r/R. Determine o módulo do campo magnético
dentro e fora do fio.



(Q4A) Dada a equação de onda de d’Alambert
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onde Ψ(x, y, z, t) é um campo escalar, mostre que ela NÃO é invariante sob a
transformação de Galileu dada por

x
′
= x− vt, y

′
= y, z

′
= z, t

′
= t.

(Q4B) Usando a transformação de Lorentz

x
′
= γ(x− vt), y

′
= y, z

′
= z, t

′
= γ(t− xv/c2),

onde γ = (1 − v2/c2)−1/2, que relaciona as coordenadas espaço-temporais de dois
referenciais S

′
e S, cujas origens coincidem no instante inicial (t

′
= t = 0), com S

′

se deslocando com relação a S com velocidade v na direção x, resolva a seguinte
questão:

Para um observador O
′

que se desloca em relação a um outro observador O com
velocidade v = 0.6c dois eventos são separados por uma distância de 500m ocorrem
simultaneamente. Determine para o observador O a distância e a diferença de
tempo entre os dois eventos.


