
LISTA DE EXERCÍCIOS #1 - MECÂNICA GERAL

1. Uma bola de massa m cai de uma altura H sobre uma plataforma equipada com um
temporizador eletrônico, que mede o tempo ∆t em que a bola fica em contato com a
plataforma. A bola pula de volta para cima da plataforma, alcançando uma altura h, onde
h < H.

(a) Qual a velocidade com que a bola atinge a plataforma, desprezando atritos com o ar?

(b) Qual a velocidade com que a bola saiu da plataforma?

(c) Qual a aceleração média sentida pela bola durante seu contato com a plataforma?

(d) Qual a força média exercida pela plataforma sobre a bola?

(e) Qual a razão entre os módulos da força obtida no item anterior e o peso da bola?

(f) Quais os valores das grandezas acima para m = 0,1 kg, H = 1 m, h = 0,5 m e
∆t = 2 ms?

2. Um astrônomo gosta de tomar sol deitando-se na cúpula hemisférica do seu observatório,
como mostra a figura abaixo. A cúpula tem um coeficiente de atrito estático µe. Qual o
ângulo θmax máximo que o astrônomo pode deitar sem escorregar? Qual o valor de θmax
para µe = 0,4?

3. Uma pessoa de 50 kg está em pé no extremo esquerdo de uma plataforma sobre rodas de
100 kg. A plataforma tem rodas bem lubrificadas, e o atrito com o solo é despreźıvel. A
pessoa e a plataforma estão inicialmente imóveis.

(a) A pessoa começa a caminhar com velocidade constante de 2 m/s em relação à plataforma,
em direção ao seu extremo direito. Qual é a velocidade da plataforma em relação ao
solo?

(b) Qual é a velocidade da pessoa em relação ao solo?

(c) Quanto tempo a pessoa leva para alcançar o extremo direito da plataforma, de 4 m
de comprimento?
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(d) Que distância a pessoa andou em relação ao solo?

(e) Que distância a plataforma andou em relação ao solo?

(f) Se a pessoa parar de caminhar ao chegar no extremo direito da plataforma, qual será
a velocidade final da plataforma, e da pessoa, em relação ao solo?

4. Um bloco é lançado para cima ao longo de plano inclinado de coeficientes de atrito estático
µe e cinético µc. O plano é muito extenso e faz um ângulo θ com a horizontal. A velocidade
inicial do bloco vale (em módulo) vi.

(a) Que condição determina se o bloco ficará parado no plano inclinado ou voltará a
deslizar para baixo?

(b) Supondo que ele de fato deslize para baixo, qual a velocidade vf quando ele retorna
ao ponto de onde partiu? Ache a razão vf/vi.

5. Uma part́ıcula de massa m se move em 1D e está sujeita à força

~F =
p0T

π

1

t2 + T 2
ı̂ , −∞ < t <∞

onde p0 e T são constantes. Qual o impulso total transferido à part́ıcula durante o intervalo
(−∞,∞)? Se a velocidade inicial da part́ıcula, para t → −∞ é v0 ı̂, qual é a velocidade
para t→∞?

6. Uma part́ıcula de massa m está em repouso em t = 0, quando é submetida à força

~F = F0 sen2(ωt) ı̂

Determine v(t) e x(t), e faça um gráfico para verificar o comportamento destas duas
funções. O movimento é unidimensional.

7. Uma part́ıcula de massa m está sujeita a uma força dada por

~F = ı̂


0 , t < t0
p0
T
, t0 6 t 6 t0 + T

0 , t > t0 + T

onde t0, p0 e T são constantes.

(a) Ache v(t) e x(t).

(b) Estude o limite T → 0, e mostre que o movimento é similar ao de um movimento
com velocidade constante que muda abruptamente de velocidade em t0, por uma
quantidade p0/m.

8. Uma part́ıcula inicialmente em repouso está sujeita, a partir de t = 0, a uma força dada
por

~F = F0te
−αt ı̂

onde F0 e α são constantes.
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(a) Ache v(t) e x(t), e faça gráficos destas grandezas.

(b) Determine a velocidade limite, quando t→∞.

(c) Considere que α é muito pequeno. Expanda o resultado obtido para v(t) até termos
em ordem t3, e o resultado obtido para x(t) até termos de ordem t4, e obtenha estas
grandezas nessa condição.

(d) Resolva o problema, a partir do ińıcio, com α = 0.

(e) Verifique que, no limite α→ 0, os resultados dos dois itens anteriores coincidem.

9. Um carro, com velocidade inicial de módulo v0, em movimento unidimensional, é desace-
lerado por uma força de atrito

~F = −F0e
bvv̂

(a) Ache v(t) e x(t). Faça gráficos destas grandezas.

(b) Determine o tempo e a distância necessária para parar o carro.

10. Uma part́ıcula está sujeita a mover-se sob a ação da energia potencial

U(x) = −U0
x2 + 1

x4 + 8

onde U0 > 0 é uma constante.

(a) Faça um gráfico da energia potencial.

(b) Ache a força correspondente.

(c) Determine os pontos de equiĺıbrio, e verifique o tipo de equiĺıbrio.

(d) Determine a frequência angular para pequenas oscilações em torno do(s) ponto(s) de
equiĺıbrio estável.

11. Um cubo de massa m é colocado no interior de um funil, que gira com velocidade angular
ω. A parede do funil forma um ângulo θ com a horizontal, como mostra a figura abaixo.
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O coeficiente de atrito estático entre o funil e o cubo vale µe, e R é a distância entre o
cubo e o eixo de rotação.

(a) Faça um diagrama de forças mostrando as forças que atuam sobre o cubo.

(b) O cubo permanece em repouso em relação ao funil (girando com ele) desde que
ωmin 6 ω 6 ωmax. Ache os valores de ωmin e ωmax.

12. Considere o bloco de massa m abaixo.

Seja µc o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a superf́ıcie horizontal. O bloco é
puxado por uma força ~F que faz um ângulo θ com a horizontal. Determine θ para que a
força ~F seja mı́nima, considerando que o bloco tenha uma aceleração ~a paralela ao plano.

13. Uma part́ıcula move-se em 1D num meio sujeita à força retardadora de módulo

F = k(v3 + a2v)

onde k e a são constantes. Obtenha v(t) e x(t). Estude o limite t→∞.

14. Uma part́ıcula de massa m está sujeita à força

~F = F0

(a2
x2
− 28a5

x5
+

27a8

x8

)
ı̂

e se move apenas sobre o eixo x positivo. Note que F0 e a são positivos.

(a) Ache a energia potencial correspondente e faça o gráfico de U(x).

(b) Ache os pontos de equiĺıbrio, descreva os tipos de movimentos que podem ocorrer,
e determine a frequência angular para pequenas oscilações em torno das posições de
equiĺıbrio estável.

(c) Se a part́ıcula inicia o movimento em x = 3a
2 com velocidade ~v = −v0 ı̂, v0 > 0, qual

o menor valor de v0 que permite a part́ıcula escapar para distâncias muito grandes?
Qual a máxima velocidade da part́ıcula neste caso? Qual a velocidade para x→∞?

4


