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Coloque nome em todas as folhas.

1. (2,5 ponto) Uma partcula lanada verticalmente para cima em um campo gravitacional constante com velocidade

inicial v0. Demonstre que se existir uma fora de retardo proporcional ao quadrado da velocidade instantnea, a

velocidade da partcula ao retornar posio inicial(v′
0
) ser:
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onde vt a velocidade terminal;

2. (2,5 pontos) Em alguns desenhos animados (e também propagandas de cerveja), não é raro vermos um buraco

que sai de um ponto do ocidente e leve a um ponto do oriente (em geral com algum chinês ou japonês como

figurante). Discuta sobre qual o movimento f́ısico posśıvel para uma cena como essa. Para tanto, suponha que a

é Terra uma esfera maciça e homogênea, de massa M e raio R. Pense no túnel que liga oriente a ocidente, como

algo em linha reta, que passa pelo centro da Terra (essa hipótese não é necessária, mas torna o problema mais

simples, usando gravitação pode-se mostrar que o sistema funciona para qualquer túnel reto que passe de um

ponto a outro da ”Terra”), desconsidere qualquer forma de atrito e finalmente mostre que o movimento que o

personagem faria seria um Movimento Harmônico Simples. Em seguida, encontre o peŕıodo (τ) desse movimento.

3. (2,5 pontos) Um satélite da Terra se move em órbita eĺıptica com peŕıodo τ , excentricidade ε e semieixo maior

a. Encontre os valores mı́nimos e máximos das velocidade tangencial(vθ) e radial(vr).

4. (2,5 pontos) Um balde ciĺındrico, de raio r e altura h está inicialmente cheio de água até o topo. Ele é posto

a girar sobre seu eixo de simetria com velocidade angular ω, determine qual o volume de água derramado por

conta desse movimento.
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