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1. (1,25) Uma molécula de água consiste de um átomo de oxigênio ligado a dois átomos de hidrogênio (Fig. 1). O
ângulo entre as duas ligações atômicas é 106o. Se as ligações possuem 0, 100nm, onde se encontra o centro de massa
da molécula?

2. (1,25) Suponha que a sua massa seja de 80 kg. A que velocidade você teria que correr para ter a mesma quantidade
de movimento linear de um carro de 1600 kg se movendo a 1, 2 km/h?

3. (1,25) Um jardineiro segura uma mangueira que expele água a uma velocidade de 25m/s numa taxa de 0, 6 kg/s.
Qual é a força adicional necessária pra segurar a mangueira?

4. (1,25) Uma vara de comprimento 30 cm tem uma densidade linear de massa dada por

λ = (50 + 20x)g/m

onde x é a distância da sua extremidade mais leve, medida em metros. (a) Qual é a massa da vara? (b) Em que
valor de x se localiza o seu centro de massa?

5. (1,25) Em uma partida de bilhar americano, um taco acerta uma bola em repouso e exerce uma força média de 50N
durante 10ms. Se a bola tiver uma massa de 0, 20 kg, que velocidade ela terá imediatamente após o impacto?

6. (1,25) Em um experimento de pêndulo balístico (Fig 2, suponha que h = 5 cm, m1 = 5 g, e m2 = 1 kg. Encontre
(a) a velocidade inicial da bala e (b) a energia mecânica perdida devido a colisão.

7. (1,25) Três hastes finas, cada uma com comprimento L = 22 cm, estão dispostas na forma de U invertido, como
mostrado na Figura 3. Cada uma das duas hastes verticais do U possui massa de 14 g; a terceira haste possui massa
de 42 g. Onde está o centro de massa do conjunto?

8. (1,25) Mostre que em um triângulo retângulo com densidade e espessura homogêneas, o centro de massa tem
coordenadas ( 13 ,

1
3 ). Onde a origem está localizada no seu ângulo reto e os catetos estão ao longo dos semi-eixos

coordenados positivos Ox e Oy.

Figura 1: Problema 1 Figura 2: Problema 6 Figura 3: Problema 7

"Aqueles que se sentem satisfeitos sentam-se e nada fazem.
Os insatisfeitos são os únicos benfeitores do mundo".

Walter S. Landor

†IMPORTANTE: Todas as questões são obrigatórias. A nota da avaliação será de 0 a 10,0 pontos e a contribuição da mesma para a N2
será a nota multiplicada pelo peso 0,65 conforme especificado no plano de curso.


