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Exerćıcio 1: Uma part́ıcula A de massa m = 2kg e velocidade v⃗ =
(2m/s)x̂ colide com uma outra part́ıcula B em repouso de massa identica.
A part́ıcula A é desviada de um ângulo 30 graus, em relação à direção de
incidência, com velocidade de 1m/s. Considerando que a colisão foi elástica
determine:

a) O ângulo que a part́ıcula B é impulsionada (defina os eixos).

b) A magnitude da velocidade da part́ıcula B após a colisão.

c) Os vetor momento linear de cada uma das part́ıculas após a colisão.

Exerćıcio 2: Algumas das equações fundamentais do eletromagnetismo di-
zem respeito aos fluxos produzidos pelos campos elétricos e magnéticos. Neste
exerćıcio vamos estudar os fluxos de campo elétrico em algumas situações.
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a) Calcule o fluxo do campo elétrico na superf́ıcie (cinza) representada no
interior do capacitor desenhado na figura (a).

b) Considere as linhas de campo elétrico produzidas por um dipolo elétrico
de cargas +q e −q. Qual é o fluxo através de cada uma das superf́ıcies
fechadas cujos cortes transversais estão representados na figura (b)?

Exerćıcio 3: As diferenças de concentração de ı́ons nos lados opostos
de uma membrana celular, representada na figura abaixo, produzem uma di-
ferença de potencial elétrico. Em células em seu estado de repouse (isto é,
quando não há fluxo de ı́ons de um lado para outro) o potencial da membrana
é mantido em um valor estável chamado potencial de repouso. Para neurônios
um valor t́ıpico para este potencial é de −75mV . Quando os canais para
passagem de ı́ons são abertos a tensão elétrica na membrana apresenta um
pico, após este processo é observada uma diminuição progressiva até o valor
de repouso.
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Fontes: http://en.wikipedia.org/wiki/Membrane_potential

a) Estime o valor do campo elétrico (em V/nm) no interior da membrana da
situação de repouso, usando como modelo um capacitor plano. Considere
que a distância entre as placas é de 3, 5nm.

b) Calcule a carga acumulada por unidade de área em cada lado da membrana
na situação de repouso.

Considere a permissividade elétrica igual a ϵ = 4, 5× 10−10C2/Nm2.

Exerćıcio 4: O dipolo macroscópico da alfa-hélice resulta da soma dos
dipolos da unidade pept́ıdica representada na figura (a), que tem um momento
de dipolo elétrico 1, 55× 10−29Cm.

(b)(a)

http://en.wikipedia.org/wiki/Alpha_helixDipole_moment

Plano Peptídio e seu momento de dipolo
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a) Estime a carga elétrica do dipolo na unidade pept́ıdica sabendo que a
distância entre O e H na sequência O = C − N − H é cerca de 0, 25nm.
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Expresse seu resultado em unidades de carga elementar do elétron (1e =
1, 6× 10−19C).

b) Se cada volta da alfa-hélice tem cerca de 3 unidades pept́ıdicas, calcule a
força elétrica de uma volta de hélice sobre um ı́on Na+ distante de 1nm
conforme mostrado na figura (b).

Exerćıcio 5: A imagem na figura abaixo representa dois posśıveis cami-
nhos (I e II) de um biólogo (de massa total 80kg, incluindo equipamentos)
numa expedição na qual precisa subir um morro de 16m de altura em relação
ao plateau em que se encontra inicialmente. O sistema de eixos representa um
corte vertical ao longo dos caminhos (que são percorridos a partir da origem
dos eixos), a figura mostra as curvas de ńıvel da projeção de uma vista superior
do terreno. Considere a aceleração da gravidade igual a 10m/s2.

a) Grafique o valor da projeção da força peso ao longo de cada trajetória
(atente-se para os sinais).

b) Qual o trabalho realizado pela força peso sobre o biólogo em cada trajeto?

c) Ao atingir o ponto mais alto da trajetória o biólogo acidentalmente deixa
uma caneta (cuja massa é de aproximadamente 40g) cair de seu bolso, qual
é a velocidade máxima que essa caneta pode atingir ao chegar no plateu?
O resultado obtido depende da massa da caneta? Justifique.
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