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• O tempo de duração da prova é de 3 horas 
• É permitido o uso de calculadora eletrônica; não é permitido o uso da 

calculadora do celular (os celulares devem estar apagados) 
• A prova pode ser feita a lápis, caneta azul ou preta 
• Todas as respostas devem ser cuidadosamente justificadas! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



FOLHA DE QUESTÕES – DESAFIO EM FÍSICA 2009 
 

NOME:___________________________________________________________________ 
 

1a Questão 
Considere uma cunha de ângulo α com a horizontal, sobre a qual encontra-se um bloco de massa m. 
Os coeficientes de atrito cinético e estático entre o bloco e a cunha são, respectivamente, µc e µe. 
a) Na configuração da figura (a), a cunha está fixa numa superfície horizontal e uma criança 
empurra o bloco com uma força F constante, na direção horizontal, de modo que o bloco sobe pela 
cunha com velocidade constante. Utilizando o sistema de coordenadas indicado na figura (a), 
determine o módulo de F. 
b) Na configuração da figura (b), a cunha encontra-se presa por uma barra vertical e gira ao longo 
do plano horizontal. Utilizando o sistema de coordenadas indicado, determine o valor mínimo da  
velocidade de rotação do bloco para que este se mantenha a uma distância horizontal L da barra. 
(considere que, sem rotação, o bloco 
descesse).  
 
 
As respostas devem ser dadas 
exclusivamente em termos dos dados do 
problema e da aceleração da gravidade, g.  
 
 
2a Questão 
Em um futuro não muito distante, cientistas observam que um pequeno asteróide vem em direção à 
Terra. Uma nave espacial é lançada ao espaço para perseguir o asteróide, colocando-se atrás dele e  
viajando na mesma direção. A nave, com massa mN = 5,00 ton, tem velocidade vN =200 m/s e o 
asteróide, com massa mA = 800kg, tem velocidade vA = 150 m/s.  
a) Calcule a velocidade do centro de massa do sistema. 
b) Em um determinado momento, um míssil é lançado da nave em direção ao asteróide. O míssil 
tem massa mP = 200 kg e, após ser lançado, tem uma velocidade vR = 100 m/s, relativa à nave. Qual 
é a velocidade da nave, vN', após o lançamento do míssil? 
c) O míssil se choca com o asteróide e fica inscrustrado nele (oooops, a missão falhou!). Qual é a 
velocidade final do conjunto asteróide+míssil? 
 
3a Questão 
O  circuito da figura é alimentado por uma bateria de 24 V 
(despreze sua resistência interna). Todas as resistências R 
são de 12 Ω.  
a) Estando as chaves C1 e C2 fechadas, calcule as correntes 
que passam nos diferentes trechos do circuito (explicite qual 
corrente corresponde a qual trecho).  
b) Se a potência máxima que pode dissipar cada resistência 
é de 1,5 W, verifique se as duas chaves podem estar 
fechadas simultaneamente. Caso contrário, indique, 
justificando, em que posição devem ficar as chaves. 
 
4a Questão 
Suponha que no Oceano Ártico exista uma cobertura de 5.000.000 km2 de gelo flutuante. Suponha 

também que a espessura média da camada de  gelo seja de 3,0 m. A densidade do gelo é 0,92 g/cm3 

enquanto que a da água do mar é  1,03 g/cm3. Supondo que a área dos Oceanos é 360.000.000 km2, 
calcule de quanto se elevaria o nível do mar se todo esse gelo se derretesse. 



5a Questão 
Uma experiência muito comum no nosso dia-a-dia é lidar com a força de um jato de água de uma 
mangueira. Sabemos, intuitivamente, que esta força depende da vazão do jato, do diâmetro da 
mangueira, e do tipo de fluido (água, neste caso). Calcule, ou ao menos estime, qual é a força feita 
por um jato de água direcionado diretamente a uma pessoa, sabendo que a mangueira tem 2,0 cm de 
diâmetro e ejeta 3 litros de água por segundo. 
 
6a Questão 
Atualmente, na química e na física, se entende que o átomo é como um pequeno “sistema solar”  
com um núcleo no centro e elétrons girando ao redor, em órbitas bem definidas. De acordo à 
Mecânica Quântica, as órbitas estão quantizadas, ou seja, apenas determinadas órbitas são 
permitidas. Vamos aqui estudar o caso mais simples, de um átomo de Hidrogênio, onde um elétron 
está em órbita ao redor de um próton. No mundo quântico, as partículas também se comportam 
como ondas e, de fato, o elétron tem um comportamento ondulatório: associa-se a ele um 
comprimento de onda  λ, e seu momento linear (produto de sua massa por sua velocidade) vale  
h/λ, onde h é a chamada constante de Planck. As órbitas estáveis são aquelas em que o elétron se 
comporta como uma onda estacionária, e o perímetro da órbita de raio r deve ser um número inteiro 
de comprimentos de onda, nλ. Sabemos que a força centrípeta que mantém o elétron unido ao 
próton é a força eletrostática, |F| = ke e

2/r2, onde e é a carga do elétron (e do próton) e ke é a 
constante eletrostática. A energia total do elétron é a soma de sua energia cinética com sua energia 
potencial eletrostática (Epot = - ke e

2/r). Tome a massa do elétron igual a me e, sendo a massa do 
próton muito maior que a do elétron, considere o próton fixo no centro de rotação do elétron.  
Com as informações expostas acima (dica: escreva cada expressão matemática citada no texto), 
encontre os níveis quantizados de energia do átomo de hidrogênio. Sua resposta deverá estar em  
função, apenas, das grandezas: n, h, me, ke, e e. 

 
7a Questão 
De acordo à Teoria da Relatividade de Einstein, não existe nada que possa viajar a uma velocidade 
superior a c =  3 ×108 m/s, que é a velocidade da luz no vácuo. Em particular, esta é a velocidade 
limite para a transmissão de informação. Muito bem, um estudante de física imagina  o seguinte 
experimento de pensamento: “Se eu colocar uma fonte laser presa a um suporte que possa girar no 

plano horizontal a uma frequência de 5 MHz, e se coloco uma tela projetora branca cobrindo uma 

circunferência de raio de 10 m em volta do laser então .... verei o ponto de luz movendo-se a uma 

velocidade  maior que c ! Acabo de encontrar uma violação para a teoria da Relatividade de 

Einstein!” 

(a) Desenvolva o raciocínio que ele seguiu e encontre a velocidade do ponto de luz na tela projetora. 
(b) Diga se a conclusão dele - de violar o princípio de que a máxima velocidade é c - é certa ou 
errada. Justifique. 
 
8a Questão 
A seguir, apresentamos uma série de temas interessantes da Física Contemporânea. Escolha um  
destes temas para apresentar o que você sabe sobre o mesmo. Você também pode escolher outro 
tema de Física de seu interesse, caso não se encontre entre os expostos abaixo. Você deve usar 
menos de 10 linhas. 
 
Relatividade Restrita;  Relatividade Geral;  Princípio da Incerteza de Heisenberg;  Dualidade 

onda-partícula; Big Bang; Supercondutividade; Microscopia de força atômica; Matéria Escura e 

Energia Escura; Buracos Negros; Física na escala nanoscópica; As partículas fundamentais e suas 

interações; O Grande Colisor Hadrônico – LHC 


