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Exerćıcio 1: No jogo de sinuca existe uma regra famosa, a regra dos 90 graus. Ela
diz que se a bola branca não estiver girando quando bater em outra e o ângulo de impacto
não for nulo, a bola branca sai com um ângulo de 90 graus em relação à direção da bola
de impacto. As figuras 1 (a) e (b) mostram uma tacada onde é posśıvel ver essa regra
na prática e um esquema representativo.

(a) (b)

Figura 1: Em (a) uma imagem evidenciando a regra dos 90 graus e em (b) um desenho
esquemático da regra.

Considere v⃗0 = (3m/s)x̂ a velocidade vetorial inicial da bola branca e considere que o
θ o ângulo da bola vermelha com a vertical. Calcule a velocidade vetorial da bola branca e
da bola vermelha após a tacada para o caso em que θ = π/3. Considere o choque elástico
e que as bolas tem a mesma massa.

Exerćıcio 2: Num disparo de uma arma de fogo o projétil, de massa 10g, pode atingir
a velocidade de 720m/s ao sair da boca do cano da arma. Sabendo que a massa de uma
arma com essas caracteŕısticas é de aproximadamente 4kg, calcule

a) Com que velocidade a arma recuaria se esta não estivesse sendo segurada por nenhum
atirador no momento do disparo.

b) Considerando que, após um disparo, o recuo da arma seja rapidamente atenuado (di-
gamos em 0, 01s) por um atirador, calcule a força média que a arma exerce no ombro
do atirador.

Exerćıcio 3: Um experimento que pode ser utilizado para identificar protéınas carre-
gadas eletricamente consiste em lançar tal protéına em uma região do espaço onde há um
campo elétrico uniforme E⃗ apontando para baixo, conforme ilustrado na figura 2. Este
experimento separa moléculas de acordo com a razão da carga pela massa da mesma. A
posição do coletor é o ponto em que a molécula colide com o eixo das abscissas. O desenho
representa uma vista de cima do experimento, o que significa que o campo gravitacional
está apontado para dentro do plano da figura e pode ser desprezado nesse experimento.

1



coletor

Figura 2: Ilustração do aparato experimental, vista de cima.

a) De acordo com o esquema da figura, a molécula está carregada positivamente ou ne-
gativamente?

b) Mostre que, após entrar na região onde há o campo elétrico, a molécula estará sujeita
a uma aceleração que depende da razão entre a carga e a massa da molécula.

c) Obtenha a expressão para a posição do coletor em função dos parâmetros que encontram-
se na figura.

d) Numa determinada medida realizada com uma certa molécula um estudante precisou
ajustar o coletor para a posição x = 2cm. Qual deveria ser a nova posição do coletor
se o estudante dobrasse a intensidade do campo elétrico e repetisse a medida para esta
mesma molécula?

Exerćıcio 4: Imagine uma situação hipotética em que dois tipos de protéınas (A15+

e B10−) estão em um recipiente retangular, dilúıdas em água em concentrações iguais
NA = NB = 1, 0×1020protéınas/m3. Um biólogo deseja separar essas protéınas e para isso
aplica um campo elétrico de intensidade igual a 106N/m na direção horizontal, conforme
esquematizado na figura 3.

Figura 3: Íons dissolvidos em uma solulção aquosa.

a) Em qual parede (esquerda ou direita) as protéınas do tipo A irão acumular-se?

b) Em qual parede (esquerda ou direita) as protéınas do tipo B irão acumular-se?

c) Calcule a força que cada protéına do tipo A irá sofrer com a aplicação do campo
elétrico.
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d) Calcule a força que cada protéına do tipo B irá sofrer com a aplicação do campo
elétrico.

Considere ϵ = 35× 10−12C2/Nm2 a permissividade elétrica da solução.

Exerćıcio 5: Em uma molécula de CO (figura 4 (a)) é medida uma intensidade do
momento de dipolo elétrico de 0, 11D. A distância medida para o comprimento de ligação
entre os átomos de CO é de 0, 11 nm.

Fontes: http://pt.wikipedia.org/wiki/Monóxido_de_carbono

            http://pt.wikipedia.org/wiki/Dióxido_de_carbono

Figura 4: Em (a) uma molécula de CO e em (b) uma molécula de CO2.

a) Calcula a carga elétrica em cada átomo na molécula de CO.

b) Qual seria o momento de dipolo de uma molécula de CO2 (figura 4 (b))? Justifique
sua resposta.

c) Num recipiente onde há várias moléculas de CO, o que aconteceria com essas moléculas
se um campo elétrico apontando na direção x̂ fosse aplicado? Haveria algum alinha-
mento preferencial das moléculas? E se fossem moléculas de CO2?

Exerćıcio 6: Na figura 5 (a) encontra-se uma representação esquemática de uma
cadeia de dipolos elétricos todos alinhados na mesma direção. Se uma força externa é
aplicada nessa cadeia, ela será deformada como apresentado na figura 5 (b), com dois
dipolos obĺıquos.

(a) (b)

Figura 5: Em (a) temos uma cadeia de dipolos e em (b) uma deformação por uma força
externa dessa cadeia.

a) Mostre que dois dipolos adjacentes se atraem, resistindo à tentativa de separação dos
mesmos.

3



b) Mostre que os dipolos obĺıquos exercem uma força resultante sobre o dipolo que está
entre eles que é oposta à força externa aplicada.

Este modelo, embora extremamente simples, serve como modelo para explicar a tensão
superficial na superf́ıcie de fluidos polares, como é o caso da água.

Exerćıcio 7: Parques aquáticos oferecem uma infinidade de brinquedos, como o tobo-
água ilustrado na figura 6. Uma criança parte do ponto A, onde encontrava-se inicialmente
em repouso. Desprezando os efeitos de atrito e da resistência do ar, determine para a
criança, nos pontos A, B e C da figura, as seguintes quantidades f́ısicas:

A

B

C

Figura 6: Imagem ilustrativa de um tobo-água.

a) a energia mecânica total da criança.

b) a energia potencial a qual a criança está sujeita.

c) a energia cinética e velocidade da criança.

Considere a massa da criança igual a 40kg.

Exerćıcio 8: Parachoques de véıculos automotivos são dispositivos de segurança que
servem para atenuar o impacto no caso de uma colisão. Um motorista não muito bom,
ao estacionar seu carro, bateu com o parachoque em um hidrante de água que estava
na calçada. Como a velocidade do carro no momento da colisão não era alta, nada de
muito sério ocorreu, pois o parachoque amorteceu o impacto. A colisão foi tal que o
parachoque não perdeu sua propriedade elástica, ou seja, após ter sido deformado voltou
à sua forma original quase que instantaneamente. Sabendo-se que velocidade do motorista
imediatamente antes da colisão era de 5km/h e que o parachoque (que pode ser pensado
como sendo uma mola) sofreu uma deformação de cerca de 10cm na colisão, estime a
constante elástica do parachoque do véıculo. Calcule qual teria sido a deformação do
parachoque se o motorista tivesse batido com a metade da velocidade. Considere a massa
do carro (com o motorista dentro) de aproximadamente 1ton.
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