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Fep 2196 - Física II para Engenharia
Lista 1

Quando necessário utilize g = 10 m/s2.

Ex. 1 (Moysés 11.6) - Considere o movimento de uma partícula de massa m num campo de
forças centrais associado à energia potencial U(r), onde r é a distância da partícula ao centro
de forças  O. Neste movimento, a magnitude l =| l | do momento angular da partícula em
relação a O se conserva (Seç. 11.4). Sejam (r, θ) as componentes em coordenadas polares do
vetor de posição r da partícula em relação à origem O. (a) Mostre que as componentes em
coordenadas polares do vetor velocidade v da partícula são vr = dr/dt, a velocidade radial, e vθ
= r dθ /dt, a componente transversal da velocidade. Mostre que l = mrvθ.  (b) Mostre que a
energia total E da partícula é dada por E=(1/2) mvr

2 + Vef (r), onde Vef(r) = U(r) +l2/2mr2

chama-se o potencial efetivo para movimento na direção radial (0< r< ∞). O termo l2/2mr2,
associado à energia cinética de rotação da partícula e torno do centro, é chamado de
“potencial centrífugo” . Como E e l se conservam, o problema se reduz ao do movimento
“unidimensional” na direção radial, na presença do potencial efetivo Vef(r). (c) Esboce o
gráfico de Vef(r) quando U(r) corresponde à atração gravitacional entre a partícula de massa m
e outra de massa M>>m, que pode ser tratada como centro de forças fixa em O.

Ex. 2 (Moysés 11.14) - No sistema da figura, análogo a um regulador centrífugo (Seç. 5.3), o
anel A, de massa desprezível, pode deslizar ao longo do eixo vertical. Inicialmente, as duas
bolas iguais de massa m = 200g estão a uma distãncia r = 15cm do eixo e o sistema gira com
velocidade angular ω = 6 rad/s. Pressiona-se para baixo o anel A, até que a distância das bolas
ao eixo aumenta para r = 25cm. (a) Qual é a nova velocidade angular de rotação? (b) Qual é o
trabalho realizado sobre o sistema?
Resp. (a) 2,16 rad/s; (b) 104 mJ

Ex. 3 (Moysés 12.3) - Calcule o momento de inércia de uma lâmina homogênea de massa M
em forma de anel circular, de raio interno r1 e raio externo r2. Em relação a um eixo
perpendicular ao plano do anel, passando pelo seu centro. Resp.(a) 1/2 M(r1

2+ r2
2)
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Ex. 4 (Moysés 12.10) - Um bloco de massa m, que pode deslizar com atrito desprezível sobre
um plano inclinado de inclinação θ em relação à horizontal, está ligado por um fio, que passa
sobre uma polia de raio R e massa M, a uma massa m´> m suspensa (fig.). O sistema é solto
em repouso. Calcule, por conservação da energia, a velocidade v de m´ após cair de uma
altura h.
Resp. v2=2gh(m’-msenθ)/(m+m’+M/2)

Ex. 05 (Halliday 12.10) - Uma esfera homogênea parte do repouso na extremidade superior
do trilho indicado na figura abaixo. Ela rola sem deslizar até que sai pela extremidade direita
do trilho, que é horizontal. Sendo H = 60 m e h = 20 m, determine a que distância do ponto A
a esfera atingirá a linha da base horizontal. Resp. 48 m.

Ex. 06 (Halliday 12.12) - Uma bola de gude, de massa m e raio r rola sem deslizar ao longo
do trilho curvo mostrado na figura, tendo sido abandonada do repouso em algum lugar sobre a
seção reta do trilho. (a) De que altura mínima acima da base do trilho deve a bola ser
abandonada a fim de que se mantenha no trilho no topo da circunferência? (O raio é R:
suponha R>>r). (b) Se a bola é abandonada da altura 6R acima da base do trilho, qual será o
componente horizontal da força atuante sobre ela no ponto Q? Resp. (a) 2,7 R; (b) 50/7 mg.

Ex. 07 (Moysés 12.11) - Prende-se ao teto a ponta de uma fita métrica leve, enrolada num
estojo circular de massa m e raio r, e solta-se o estojo em repouso (fig). (a) Calcule a
aceleração linear do estojo. (b) Calcule a tensão da fita. (c) Calcule a velocidade linear do
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Figura do ex. 04
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estojo depois que um comprimento s da fita se desenrolou. Verifique a conservação da
energia. Resp. (a) 2/3 g; (b) T=1/3 mg; (c) v2 = 2as

Ex. 08 (Moysés 12.13) - Uma haste metálica delgada de comprimento d e massa M pode girar
livremente em torno de um eixo horizontal, que a atravessa perpendicularmente,  à distância
d/4 de uma extremidade. A haste é solta a partir do repouso, na posição horizontal. (a) Calcule
o momento de inércia I da haste com respeito ao eixo em torno do qual ela gira. (b) Calcule a
velocidade angular ω adquirida pela haste após (fig) ter caído de um ângulo θ, bem como a

aceleração angular α. Resp. (a) 2
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Ex. 09 (Moysés 12.14) - Uma roda cilíndrica homogênea, de raio R e massa M, rola sem
deslizar sobre um plano horizontal, deslocando-se com uma velocidade v, e sobe sobre um
plano inclinado de inclinação θ, continuando a rolar sem deslizamento (fig.).

Até que altura h o centro da roda subirá sobre o plano inclinado?

Resp. 
g

v
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Ex. 10 (Moysés 12.15) - Uma bola homogênea de raio r rola sem deslizar desde o topo de um
domo esférico de raio R. (a) Depois de percorrer que ângulo θ  em relação à vertical a bola

deixará a superfície? (b) Com que velocidade v isso acontece? Resp. (a) 
�
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Ex. 11 (Halliday 12.56) - Um pião gira com 30 rev/s em torno de um eixo que faz um ângulo
de 30o com a vertical. Sua massa vale 0,50 kg e seu momento de inércia é 5,0×10-4 kg.m2. O
centro de massa está a 4,0 cm do ponto onde se encontra o pivô. Sendo a rotação horária, vista
de cima para baixo, determine o módulo, a direção e o sentido da velocidade de precessão.
Resp. 2,12 rad/s, direção: vertical e sentido para baixo.

Ex.12 (Halliday 12.57) - Um giroscópio é constituído por um disco giratório de 50 cm de raio
montado convenientemente no centro de um eixo de comprimento igual a 12 cm, de modo
que ele possa girar livremente em torno do próprio eixo (movimento de spin) e também possa
sofrer um movimento de precessão livre. Sua rotação de spin é igual a 1000 rev/min.
Determine a taxa de precessão (em rev/min) quando o eixo é suportado horizontalmente em
uma das suas extremidades. Resp. 0,438 rev/min.

Ex. 13 (Moysés 12.18) - Um giroscópio constituído por um disco de 5 cm de raio, colocado
no centro de uma haste de 10 cm de comprimento e massa desprezível, gira em torno do seu
eixo a 1500 rpm. Ele é colocado com seu eixo horizontal e um extremo apoiado num suporte
(fig abaixo). Calcule a velocidade angular de precessão Ω em rpm. Resp. Ω = 24,3 rpm

Ex. 14 (Moysés 12.19) - Um pião cônico homogêneo de massa M tem raio da base R e altura
h. (a) Calcule a posição do centro de massa do pião. (b) Prove que o momento de inércia de
um cone circular reto homogêneo de massa M e raio R é 3/10 MR 2, e usando esse resultado
calcule a velocidade angular Ω de precessão do pião quando ele é colocado em rotação rápida,
de velocidade angular ω, em torno do seu eixo, com a ponta apoiada no chão. (c) Se o pião
precessiona com seu eixo inclinado de θ em relação à vertical, qual é a força horizontal de
reação F exercida sobre seu ponto de apoio? (d) Calcule Ω  e o módulo de  F  para  M = 300
g, R = 4 cm, h = 12 cm, ω = 300 rad/s, θ = 30 o.

Resp. (a) sobre o eixo, a 3/4 h do vértice; (b) ( )2/
2
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centrípeta com respeito ao círculo descrito pelo CM; (d) Ω = 6,1 rad/s; NF 51,0=


