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7a Lista de Exercícios - Sistema de Partículas e Colisões

1. Determine o centro de massa das três partículas marcadas na Figura 1:

Figura 1: Problema 1 Figura 2: Problema 2

2. As quatro partículas da Figura 2 estão ligadas por hastes rígidas de massas desprezíveis.
Determine o centro de massa do sistema em relação à origem das coordenadas, a qual se
encontra no centro do retângulo.

3. Os centro dos átomos de carbono e oxigênio em um molécula de monóxido de carbono
(CO), estão afastados de uma distância igual a 1, 131 × 10−10m. Localize o centro de
massa de uma mólecula de monóxido de carbono em relação ao átomo de carbono.

Dados: C = 12 g/mol; O = 16 g/mol

4. Uma chapa de aço uniforme é moldada como mostrada na Figura 3. Calcule as coordenadas
x e y do centro de massa dessa chapa.

Figura 3: Problema 4 Figura 4: Problema 5 Figura 5: Problema 6

5. Uma molécula de água consiste de um átomo de oxigênio ligado a dois átomos de hidrogênio
(Fig. 4). O ângulo entre as duas ligações atômicas é 106o. Se as ligações possuem 0, 100nm,
onde se encontra o centro de massa da molécula?



6. Três hastes finas, cada uma com comprimento L = 22 cm, estão dispostas na forma de U
invertido, como mostrado na Figura 5. 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?

7. Um carro de 2400 kg de massa está se movendo ao longo de um trecho reto de 80 km/h.
Ele é seguido por outro carro com massa de 1600 kg se movendo a 60 km/h. Com que
velocidade está se movendo o centro de massa dos dois carros?

8. 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?

9. Um homem de 91 kg que está em uma superfície com atrito desprezível empurra uma pedra
de 68 kg para longe dele, fornecendo a ela uma velocidade de 4, 0m/s. Que velocidade o
homem adquire em consequência desse empurrão?

10. 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?

11. Uma bola de 1, 2 kg cai na vertical sobre um piso, acertando-o com uma velocidade de
25m/s. Ela ressalta com uma velocidade inicial de 10m/s. (a) Que impulsão atua sobre a
bola durante o contato? (b) Se a bola estiver em contato com o piso durante 0, 020 s, qual
a intensidade da força média que a bola exerce sobre o piso?

12. Um bloco A de 0, 50 kg a uma velocidade de 2, 0m/s da esquerda para direita colide fron-
talmente com um bloco B 0, 30 kg a uma velocidade de 2, 0m/s da direita para esquerda.
Sendo essa uma colisão elástica quais são as velocidades dos blocos A e B após a colisão?

13. Suponha que a colisão que ocorre na questão anterior seja inelástica e os dois blocos fiquem
grudados após a colisão. Dessa forma, calcule a velocidade desse conjunto após a colisão e
compare a energia cinética antes e após a colisão.

14. Em um experimento de pêndulo balístico (Fig 6, 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.

15. 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 6: Problema 14 Figura 7: Problema 16



16. Dois blocos de massas M e 3M estão posicionados numa superfície horizontal sem atrito.
Uma mola leve liga um ao outro, e os blocos são empurrados um contra o outro comprimindo
a mola entre eles (Fig. 7). Uma corda que inicialmente segura os blocos juntos é então
queimada; depois disso, o bloco de massa 3M se move para a direita com uma velocidade
de 2m/s. (a) Qual é a velocidade do bloco de massa M? (b) Encontre a energia potencial
elástica na mola se M = 0.350 kg.

17. Um jogador de tênis recebe uma bola (0, 060 kg) que viaja horizontalmente a 50m/s e
rebate a mesma, invertendo o sentido de sua velocidade, com a bola viajando horizontal-
mente a 40m/s na direção oposta. (a) Qual é o impulso exercido na bola pela raquete?
(b) Qual é o trabalho que a raquete realiza na bola?

18. 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?

19. Uma bola de boliche de 7 kg colide frontalmente com um pino de 2 kg. O pino segue adiante
com uma velocidade de 3m/s. Se a bola continua com uma velocidade de 1, 80m/s, qual
era a velocidade inicial da bola? Ignore a rotação da bola.

20. Um jogador de futebol americano de 90 kg correndo para leste com uma velocidade de
5m/s é abordado por um oponente de 95 kg correndo para o norte com uma velocidade
de 3m/s. Se a colisão é perfeitamente inelástica, (a) calcule a velocidade e a direção dos
jogadores imediatamente após a colisão e (b) determine a energia cinética perdida como
consequência da colisão.

21. Considere uma rampa curva sem atrito ABC como mostrada na Figura 8. Um bloco de
massa m1 = 5 kg é liberado de A. Ele sofre uma colisão frontal elástica em B com um
bloco de massa m2 = 10 kg que est´[a inicialmente em repouso. Calcule a altura máxima
na qual m1 retorna após a colisão.

Figura 8: Problema 21 Figura 9: Problema 22

22. A massa da bola azul na Figura 9 é 20% maior que a massa da bola verde. antes de colidir
as bolas se aproximam uma da outra com momentos iguais em módulo e sinais contrários,
e a bola verde tem uma velocidade inicial de 10m/s. Encontre as velocidades das bolas
após a colisão se metade da energia cinética é perdida durante a colisão.

23. A massa da Terra é 5, 98 × 1024 kg, e a massa da Lua é and the mass of the Moon is
7, 36 × 1022 kg. A distância de separação, medida entre seus centros, é 3, 84 × 108m.
Localize o centro de massa do sistema Terra-Lua medido a partir do centro da Terra.

24. 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?



GABARITO
(1) x = 1, 1m; y = 1, 3m
(2) xcm = 0, 182m, ycm = 0, 273m
(3) 0, 485 angstrons a partir do átomo de oxigênio
(4) (11, 67̂i+ 13, 33ĵ)cm
(5) 0, 00687nm a partir do átomo de oxigênio, ao longo do bissetor do ângulo
(6) 17, 6 cm acima do centro da base
(7) 72 km/h
(8) 24 km/h
(9) 3mm/s se afastando da pedra
(10) 2, 5m/s
(11) (a)42N.s; (b)2100N
(12) v = −1, 0m/s e v = 3, 0m/s
(13) v = 0, 50m/s eKantes = 1, 0 J ; Kdepois = 0, 60 J ,
(14) (a) 198, 98m/s; (b) 98, 49 J
(15) ...
(16) (a) −6̂im/s; (b) 8, 40 J
(17)
(18)
(19)
(20)
(21) 0, 556m
(22)
(23)
(24)


