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Informações gerais:

• Avaliação individual;

• A nota máxima é igual a DEZ;

• A ultima questão tem correção booliana, ou vale ZERO ou vale DOIS;

1. (2.0 pontos) Um bloco de massa “m” está posicionado em uma rampa que possui coeficiente de atrito estático

µe. Quanto uma certa altura “h” vertical é atingida pelo bloco, este passa a escorregar para baixo sobre esse

plano inclinado com atrito dinâmico “µd”. (a - 0.50 ponto) Demonstre que o ângulo de inclinação da rampa é

θ = Tg−1(µe) .

(b - 1.50 ponto) Qual o módulo da velocidade do bloco no fim da rampa?

2. (3.0 pontos) Um projétil é disparado com velocidade inicial v0 em um ângulo de elevação α para cima de uma

colina com inclinação β(α > β). a) Qual será a distância de aterrissagem do projétil colina acima? b) Para qual

ângulo α maximizamos o alcance? c) Qual o alcance máximo?

3. (2.0 pontos) Uma part́ıcula é lançada verticalmente para cima em um campo gravitacional constante e com

velocidade inicial v0. Encontre o valor da altura máxima dessa part́ıcula nos seguintes casos:(a - 0.5 ponto) Sem

força de arrasto aerodinâmico; (b - 1.5 ponto) Com força de arrasto proporcional ao quadrado da velocidade;

4. (3.0 pontos) Uma pedra é abandonada a partir do repouso para dentro de um posso profundo, após 2 segundos

ouvimos o barulho da pedra caindo na água. Sabendo que a velocidade do som é 340 m/s responda qual a

profundidade do poço. (a - 1.0 ponto) Sem força de arrasto aerodinâmico; (b - 1.5 ponto) Com força de arrasto

proporcional a velocidade e coeficiente de arrasto (k) igual a 1.

5. (2.0 pontos) Essa é uma questão extra, em uma das aulas o professor se enganou quanto a avaliação dos pontos

de equiĺıbrio estável e instável para o caso de d2U
dx2 = 0, reconstrua a argumentação de forma correta avaliando

os casos em que d3U
dx3 6= 0 e d3U

dx3 = 0, porém d4U
dx4 6= 0. Generalize para o caso das primeiras dnU

dxn = 0.
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