
Objetivos de aprendizagem

O sucesso da aprendizagem no curso será determinado pela capacidade do aluno de realizar as tarefas listadas
abaixo. O aluno é responsável por estudar a matéria de modo a ser capaz de realizar cada uma destas tarefas,
mesmo as que não forem tratadas em aula. Em caso de dificuldade o aluno deve consultar seus próprios colegas de
grupo ou de classe, ou o monitor e o professor. Ao final do estudo de cada capítulo do livro o aluno pode testar seu
desempenho através de um problema chave que será apresentado. Este problema não cobrirá todos os tópicos do
capítulo, mas indicará, se o aluno não conseguir fazê-lo, que é preciso estudar mais.

Deve-se ler cada tarefa abaixo como sendo o complemento da frase “O aluno deverá ser capaz de”:

Texto 1 –  substitui parte do capítulo 4 (Interações de contato) 

O aluno deverá ser capaz de:

1. Explicar como sólidos podem ser modelados usando esferas e molas microscópicas.
2. Usar  o  modelo  de  esferas  e  molas  para  determinar  o  comprimento  de  uma  ligação

interatômica.
3. Descrever  a  origem  microscópica  da  força  normal  entre  dois  objetos;  entender  o  que

determina a magnitude da força normal e como calculá-la. 
4. Descrever a origem microscópica das forças de atrito entre superfícies sólidas; enunciar as

diferenças entre a força de atrito estático e a força de atrito cinética.
5. Entender o que determina a magnitude da força de atrito estático e ser capaz de dizer qual a

sua orientação (direção e sentido).
6. Construir  adequadamente  diagramas  de  corpo livre  para  interagem através  de  forças  de

contato.
7. Calcular as forças de atrito estático e cinético entre duas superfícies em situações simples e

relacioná-las com os movimentos dos corpos através do princípio do momento. 
8. Explicar como ligações interatômicas levam a forças de tensão em um fio macroscópico.
9. Saber calcular, a partir da densidade e de informações da tabela periódica a distância típica

entre dois átomos de um sólido, supondo o modelo de esferas e molas.
10. Usar o modelo de esferas e molas para determinar a constante da mola interatômica de um

sólido

Problemas-teste: (cálculo da constante efetiva)

1.  Um fio de titânio tem um diâmetro de 2 mm (2 × 10 -3 m) e um comprimento  de 0,95 m. Quando
penduramos nele  um objeto  de 5  kg de massa,  o fio  se estica de 0,4035 mm,  e  quando o objeto  é
substituído por outro de massa igual a 10 kg, o fio se estica de 0,8070 mm. Um mol de titânio tem uma
massa de 48 g e sua densidade é 4,51 g/cm3. Estime o valor da constante associada  à mola que substitui
as ligações interatômicas  quando  modelamos o fio por cadeias de esferas e molas. Você deve ser capaz
de explicar o seu raciocínio.

2.   Dois blocos de massas m1 e m3, ligados por meio de uma barra de massa desprezível, estão apoiados
em uma superfície de atrito muito pequeno.  Você empurra para a esquerda o bloco da direita, (massa m 1)
com uma força de magnitude F (veja a figura ao lado). (a) Qual é a aceleração dos blocos? (b) Qual é a
força resultante F⃗res ,3 exercida pela barra no bloco de massa m3? ( |⃗F res, 3| é aproximadamente igual

à força de compressão da barra na ponta esquerda.) Qual é a força resultante F⃗res ,1 exercida pela barra

no bloco de massa m1? ( |⃗F res, 1| é aproximadamente igual à força de compressão da barra na ponta
direita.)  (c) Suponha que, em vez de empurrar o bloco 1 (direito) você puxasse o bloco 3 (esquerdo) com a
mesma força constante de magnitude F.  Faça um diagrama ilustrando a situação. Quais das grandezas
calculadas nos itens (a) e (b) se alterariam? Para quanto? 

Texto 2 –  substitui parte do capítulo 4 (princípio do momento na forma diferencial) 
O aluno deverá ser capaz de:



9. Escrever e entender o Princípio do Momento em sua forma diferencial;  entender sua relação
com a aceleração.

10. Saber obter  a equação diferencial  associada à aplicação do Princípio do Momento para
alguns sistemas simples, como o sistema massa-mola 

11. Entender as vantagens  do princípio do momento na forma diferencial e de uma solução
analítica.

12. Entender as vantagens do princípio do momento na forma iterativa e as vantagens de uma
solução iterativa.

13. Aplicar o princípio do momento na forma diferencial e obter a solução analítica de sistemas
sujeitos apenas a forças com dependência  polinomial com o tempo, usando integral. 

Problema-teste:

1.  Escreva o princípio do momento na forma diferencial para um bloco de massa m pendurado em uma
mola de massa muito pequena e de  dureza k. Considere a aceleração da gravidade g conhecida e um
sistema de referências vertical orientado para cima (paralelo à mola) com origem no ponto de equilíbrio
natural da mola (posição da ponta solta da mola antes de pendurarmos o bloco.  Essa equação é igual a do
sistema massa-mola horizontal?

2.  Um objeto se move em linha reta (direção x) com uma velocidade cuja componente x é v x = -3,0 t2  m/s.
(a)   Qual  a  expressão  analítica  para  a  aceleração  a(t)?   (b)  Esse  é  um movimento  que  costuma ser
chamado de “uniformemente variado”? (c) Qual a expressão analítica para x(t)? Se o objeto estiver parado
na origem no instante inicial (t = 0 s),  onde ele estará no instante t = 2 s?


