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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) Uma criança de 30kg está em pé na borda de um carrossel estacionário de
massa 100kg e raio 2,0m. Considere o carrossel como um disco de massa M e raio
R. A criança agarra uma bola de massa 1kg lançada por um colega. Imediatamente
antes da bola ser agarrada, a bola tem uma velocidade ~v de módulo 10m/s fazendo
um ângulo φ = 30o com uma reta tangente à borda do carrossel, como mostra a
Figura abaixo. Qual é a velocidade angular do carrossel imediatamente após a
criança agarrar a bola?

(Q1B) Um bloco de massa m1 desliza, a partir de repouso e uma altura h, sobre
uma rampa sem atrito, e colide com o bloco de massa m2 = λm1, inicialmente em
repouso. Após a colisão, o bloco 2 desliza sobre uma região onde o coeficiente de
atrito cinético é µk e ele para depois de percorrer uma distância d nessa região.

(a) Qual o valor de d se a colisão for elástica?

(b) Qual o valor de d se a colisão for perfeitamente inelástica?



(Q2A) Para um sistema composto de dois fluidos puros separados por uma parede
diatérmica mostre que no equiĺıbrio térmico temos

T1 = T2.

(Q2B) Considere um gás ideal cuja entropia é dada por

S =
n

2
[σ + 5R ln(

U

n
) + 2R ln(

V

n
)]

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. Encontre a temperatura T e a energia
interna u deste gás.



(Q3A) Na figura abaixo, uma corrente elétrica atravessa um tronco de cone cir-
cular reto de resistividade ρ, raio menor a, raio maior b e comprimento L. A
densidade de corrente é uniforme ao longo de uma seção reta perpendicular ao
eixo do objeto. Qual é a resistência do objeto?

(Q3B) Na figura abaixo, uma barra de metal é forçada a se mover com velocidade
constante ~v ao longo de dois trilhos paralelos ligados em uma das extremidades
por uma fita de metal. Um campo magnético de módulo B aponta para fora do
papel.

(a) Se a distância entre os trilhos é d, qual é o valor absoluto da força eletromotriz
gerada?

(b) Se a barra tem uma resistência R e a resistência dos trilhos e da fita de ligação
é despreźıvel, qual é a corrente na barra?

(c) Qual é a taxa com a qual a energia é transformada em energia térmica?



(Q4A) Um feixe de luz plano-polarizada de intensidade 5W/m2 incide sobre
dois polarizadores planos, superpostos com direções caracteŕısticas ortogonais. O
ângulo entre a direção caracteŕıstica do primeiro polarizador e o plano de pola-
rização do feixe incidente é θ.

(a) Determine os valores de θ para os quais a intensidade de luz emergente no
segundo polarizador seja: i) máxima; ii) mı́nima.

(b) Encontre a intensidade do feixe emergente no segundo polarizador quando
θ = 600.

(Q4B) Na experiência da fenda dupla de Young, uma das fendas é coberta por
uma lâmina de faces paralelas, transparente, de espessura t e ı́ndice de refração n.
A placa com as fendas é paralela ao anteparo e a distância D entre eles é muito
maior que a separação d entre as fendas, com a luz incidindo perpendicularmente à
placa. Considerando a situação em que o padrão de interferência possui dimensões
e intensidade mensuráveis facilmente, determine a nova condição de máximo, isto
é, de existir inteferência construtiva. Expresse o resultado considerando o com-
primento de onda da luz utilizada, λ, o ângulo de incidência, θ, no anteparo e os
parâmetro que forem necessários, já descritos no enunciado.


