
F��sia 1 - FEP0111Lista 5: 29/10/2004Parte 1 (em lasse)1. A pranha de trampolim que aparee na �gura abaixo tem massa 30 kg. Calular as for�assobre os suportes quando um mergulhador, de 70 kg, estiver em p�e na extremidade da pranha.Dar a dire�~ao de ada for�a e identi��a-la omo de tra�~ao ou ompress~ao.
2. O oe�iente de atrito est�atio entre a esada da �gura (1) om o piso �e �, e n~ao h�a atritoentre a esada e a parede. Calule o valor m�aximo de � para que a esada n~ao esorregue.

3. (HMN 13-06) Um bloo de massa m enontra-se em repouso sobre uma unha de ângulo deinlina�~ao �. A unha, iniialmente em repouso sobre uma mesa horizontal, �e oloada emmovimento om aelera�~ao de magnitude A, que se faz reser gradualmente (Fig.). Se �e �e ooe�iente de atrito est�atio entre o bloo e a unha, para que valor de A o bloo ome�ar�a adeslizar para ima sobre a unha?
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4. Uma iviliza�~ao avan�ada onstr�oi uma esta�~ao espaial na forma de um ilindro oo de 10kmde raio. Os habitantes da esta�~ao espaial habitam a superf��ie interna do ilindro. Para geraruma \gravidade arti�ial", a esta�~ao gira em torno de seu eixo de simetria om um per��odoT . Qual o valor de T para que os habitantes sintam um \ampo gravitaional arti�ial" deaelera�~ao igual �a da superf��ie da Terra?Parte 2 (para asa)1. Uma esada homogênea, de omprimento L e massa m, est�a enostada em uma parede vertiallisa, om os p�es apoiados no solo horizontal. A esada faz um ângulo de 60o om o solo. Ooe�iente de atrito entre o p�e da esada e o piso �e �s. Se a massa de uma pessoa for 4 vezesa massa da esada, a que altura a pessoa pode subir antes da esada prinipiar a esorregar?2. A �gura ao lado mostra um m�obile onstitu��do por 4 pesos pendurados em três travess~oes,de massas desprez��veis. Determinar os pesos desonheidos se o m�obile estiver em equil��brio.(Sugest~ao: determine primeiro o peso p1).

3. (HMN 13-04) Um homem de 100 kg, preoupado om seu peso, resolve pesar-se sobre umabalan�a de molas on��avel, re�em-adquirida, enquanto est�a subindo de elevador para o seuapartamento no 14o andar. O homem onstata, om satisfa�~ao, que a balan�a registra 85 kg.Qual �e a aelera�~ao do elevador? 2



4. (HMN 13-03) Viajando na traseira de um aminh~ao aberto, que est�a aelerando uniformementeom aelera�~ao de 3 m/s2, numa estrada horizontal, um estudante pregui�oso resolve apliarseus onheimentos de f��sia, lan�ando uma bola para o ar de tal forma que possa voltar aapanh�a-la, sem sair de seu lugar sobre o aminh~ao. Em que ângulo om a vertial a bola deveser lan�ada? Em que dire�~ao? Despreze a resistênia do ar.5. (HMN 13-07) Considere um balde il��ndrio om �agua, em rota�~ao om veloidade angular! em torno de seu eixo vertial, ap�os atingida a situa�~ao de equil��brio, em que a �agua est�agirando juntamente om o balde [Se�. 13.7 ()℄. Para obter a forma da superf��ie de equil��brioda �agua, utilize o fato de que um uido em equil��brio n~ao pode suportar for�as tangeniais �asua superf��ie, de modo que, no referenial do balde, as for�as atuantes na superf��ie têm deser normais a ela. Prove que a superf��ie �e um parabol�oide de revolu�~ao, ahando sua equa�~aonum sistema de oordenadas om origem no ponto em que a superf��ie orta o eixo de rota�~aoOz.
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