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aquecendo os motores..... 
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Data limite de entrega: 18 de março - 14h10min
Questão 1 (20%).
(a) Diga quais as caracterísitcas do espaço e do tempo na mecânica clássica. Aponte aquelas  que não prevalecem em outras  teorias físicas.
(b) O que você entende por "determinismo" na mecânica clássica? Em que sentido a segunda lei de Newton é uma afirmação deste determinismo?

Questão 2 (15%).
(a)	(5%) 	O que você entende por grandezas invariantes para dois observadores ou referenciais? 
(b)	(20%)	Quais das grandezas abaixo citadas são invariantes para referenciais inerciais, segundo a física clássica? Justifique.
(i)	Posição
(ii)	Velocidade
(iii)	Aceleração
(iv)	Massa
(v)	distância percorrida
(vi)	Intervalo de tempo
(vii)	Densidade volumétrica de massa
(viii)	trajetória

Questão 3 (15%).
 O que você entende por leis covariantes numa teoria física? Dê dois exemplos.

Questão 4 (15%).
O que você entende por forças fundamentais da natureza física? Há forças que não são relacionadas a elas? Dê exemplos.

Questão 5 (35%)
Um escovão de massa m é empurrado com uma aforça file_0.unknown
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 dirigida ao longo do cabo, que faz um ângulo  com a vertical. O coeficiente de atrito do escovão com o solo é conhecido (). 
(a)	(10%)	Desenhe um esboço com todas as forças que agem sobre o escovão. 
(b)	(20%)	Determine a força file_1.unknown
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 necessária para que o escovão deslize com velocidade uniforme sobre o assoalho, para  e  dados. Justsifique seu procedimento.
(c)	(20%)	Mostre que sendo  menor do que o ângulo crítico  c (tgc = s onde s é o coeficiente de atrito estático), o movimento do escovão sobre o solo não poderá ser iniciado quando é empurrado pelo cabo. Despreze a massa do cabo do escovão.

