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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) Dois patinadores de massa m = 50kg, deslizando sobre uma pista de gelo
com atrito despreźıvel, aproximam-se um do outro com velocidades iguais e opostas
de v = 5m/s, segundo retas paralelas, separadas por uma distância de h = 1, 5m.

(a) Calcule o vetor momento angular do sistema e mostre que é o mesmo em
relação à origem O e em relação ao centro de massa CM .

(b) Quando os patinadores chegam a 1,5m um do outro, estendem os braços e
dão-se as mãos, passando a girar em torno do centro de massa (CM) em comum.
Calcule a velocidade de rotação ω.

(Q1B) Ricardo, com 80kg de massa, e Carmelita, que é mais leve, estão sentados
em uma canoa de 30kg. Com a canoa imóvel nas águas calmas do lago, eles trocam
de lugar. Seus assentos estão separados por uma distância de 3m e simetricamente
dispostos em relação ao centro da embarcação. Se a canoa se desloca de 0, 4m em
relação à margem, qual a massa de Carmelita?



(Q2A) Uma caixa isolada termicamente está separada em dois compartimentos
(volumes V1 e V2) por uma membrana. Um dos compartimentos contém o gás ideal
em uma temperatura T , o outro está vazio (vácuo). A membrana é subitamente
removida, o gás enche os dois compartimentos e atinge o equiĺıbrio.

(a) Qual a temperatura final do gás?

(b) Mostre que o processo de expansão do gás é irreverśıvel.

(Q2B) Enuncie e explique as três leis da termodinâmica. Qual delas é a mais
intrigante e porque?



(Q3A) Na figura abaixo, uma corrente elétrica i circula em uma espira formada
por dois segmentos radiais e duas semicircunferências de raios a e b com centro
comum. Determine

(a) O módulo e sentido do campo magnético no ponto P e

(b) O módulo e sentido do momento magnético da espira.

(Q3B) No sistema da figura abaixo, a corrente no fio retiĺıneo longo é dada por
i = At2 + Bt, onde i está em ampères e t em segundos. A e B são constantes
positivas.

(a) Determine a força eletromotriz induzida na espira de lados a e b.

(b) Qual é o sentido da corrente induzida?



(Q4A) Um certo campo eletromagnético no vácuo é dado

Ex = 0, Ey = E0sen(kx− ωt), Ez = 0,

Bx = 0, By = 0, e Bz = −E0

c
sen(kx− ωt).

(a)Mostre que é posśıvel relacionar ω e k de tal modo que este campo obedeça às
equações de Maxwell.

(b)Suponha que ω = 1010s−1 e E0 = 1500V/m. Determine o comprimento de onda
e a densidade média de energia em J/m3

(Q4B) Escrever as expressões para os campos ~E e ~B que especificam uma onda
eletromagnética plana, senoidal, no vácuo, com as seguintes caracteŕısticas: a onda
se propaga na direção e sentido −x̂; sua freqência é 108 Hz; o campo elétrico é
perpendicular à direção ẑ.


