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No de inscrição do candidato:
Observações:

• A duração da prova é de 3 horas e as questões estão em 02 páginas;

• Escreva em cada folha de resposta somente o número de sua inscrição.

• Você será identificado somente por este número;

• Não coloque o seu nome na prova coloque somente o seu número de inscrição;

• A prova é constitúıda de 10 Questões;

• Escolha somente 06 questões para resolver.

• Serão consideradas somente as 06 primeiras questões resolvidas;

• Escreva de modo bem claro as questões escolhidas em cada folha;

• Escreva somente uma questão em cada folha, frente e verso;

• Pode usar calculadora não programável e sem acesso externo (internet, 3G, wifi, etc);

• A prova deve ser escrita com caneta preta ou azul, não use grafite (lápis, lapiseira, etc);

• Não é permitido o uso de telefone celular;

Questões

1. Na célebre corrida da lebre e da tartaruga, a velocidade da lebre é 30 km/h e a da tartaruga é de 1, 5 m/min. A
corrida é de 600m e a lebre corre 0, 5 min antes de parar para uma soneca. Qual é a duração máxima da soneca
para que a lebre não perca a corrida? Resolva analiticamente e graficamente.

2. Uma pulga de rato Xenopsylla cheopis de massa igual a 2mg é capaz de saltar uma altura de 50 cm. Durante o
curto intervalo de tempo que ela leva para esticar as pernas, a pulga se eleva de 1 mm antes de decolar no ar.
Supondo que você tenha 60kg, e que o comprimento das suas pernas alcance 0,5 m, se você tivesse essa força nas
pernas, que altura seria capaz de saltar? Agora suponha que você tenha a mesma força por unidade de massa
que a pulga; neste caso, qual seria a altura que você conseguiria atingir em um salto?

3. Quando o deslocamento no movimento harmônico simples é metade da amplitude xM .

(a) Que fração da energia total é cinética?

(b) Que fração da energia total é potencial?
(c) Com que deslocamento, em termos da amplitude, a energia do sistema é metade cinética e metade potencial?

4. Em um experimento, uma fonte radioativa deveria se mover a velocidades extremamente baixas. Para obter
um movimento tão lento, a fonte foi presa à extremidade de uma barra metálica que era aquecida de forma
controlada por um resistor elétrico. Sabendo que o coeficiente de dilatação da barra é α = 23 × 10−6 oC−1 e
que o comprimento da barra é d = 2, 00 cm, a que taxa constante deve mudar a temperatura para que a fonte
radioativa se mova a uma velocidade constante de v = 100 nm/s?

5. Uma nova dieta promete fazer as pessoas emagrecerem apenas bebendo água. A ideia é que o corpo deve gastar
energia para aquecer água desde a sua temperatura inicial até a temperatura do corpo. Quanto litros de água
você deveria beber para queimar 500 g de gordura? Para tornar o método mais efetivo, considere que você bebe
água gelada a 0oC e e que o seu corpo esteja a uma temperatura de 36 oC. Considere também que meio quilo
de gordura fornecem ao corpo 3500 kcal.

6. Um fio reto longo possui cargas negativas fixas com uma densidade linear de 3,6 nC/m. O fio é envolvido por
uma casca coaxial ciĺındrica, não condutora, de paredes finas, com 1,5 cm de raio. A casca possui uma carga
positiva na superf́ıcie externa com uma densidade superficial σ, que anula o campo elétrico do lado de fora da
casca. Determine o valor de σ.
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7. A Fig. 1 mostra a seção reta de um fio ciĺındrico longo de raio a = 2, 00 cm que conduz uma corrente uniforme

de 170 A. Determine o módulo do campo magnético produzido pela corrente a uma distância do eixo do fio igual

a (a) 0; (b) 1,00 cm; (c) 2,00 cm (superf́ıcie do fio); (d) 4,00 cm.

Figura 1:

8. Na figura 2, o feixe de um laser com de potência P e 2,60 mm de diâmetro é apontado para cima, perpendicu-

larmente a uma das faces circulares (com menos de 2,60 mm de diâmetro) de um cilindro perfeitamente refletor,

que é mantido “suspenso” pela pressão da radiação do laser. A densidade do cilindro é 1,20 g/cm3 e sua altura

H é 1 µm? Lembrando que no caso da reflexão total da radiação, a variação do momento é ∆ = 2∆U/c, em que

∆U é a variação da energia incidente e c é a velocidade da luz. Qual é a menor potência P (em Watts) do laser

necessário para manter o cilindro suspenso.

Figura 2:

9. (a) Supondo que a temperatura da superf́ıcie do sol é 5000 K, use a lei de Stefan, para determinar a massa de
repouso perdida por segundo pelo sol sob forma de radiação. Considere o diâmetro do sol como sendo 1,4×109

m. (b) Que fração da massa de repouso do sol é perdida a cada ano sob a forma de radiação eletromagnética?
Considere a massa de repouso do sol sendo 2,0×103 kg.

10. No instante t=0 s, uma part́ıcula é representada pela função de onda:

Em que A, a e b são constantes. (a) Normalize Ψ (isto é, encontre A em termos de a e b). (b) Em que região é

mais provável encontrar a part́ıcula em t=0; (c) Qual é a probabilidade de encontrar a part́ıcula à esquerda de

a? Verifique seu resultado nos casos limites de b=a e b=2a.
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