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Exemplo í:

Umâ simples demonsÍâ€o, íêita com umâ vassoura, propiciá um bêlo
exemplo dê altêmánciâ entre akito cìnético e atÍito eslático. O ,,eÍêilo" é obsewado quando
localizamos, coÍn âs nossas mãos, o c€ni.o dê gíavidade (CG) dessa vassolrâ1

O procêdimento é muito fácjtr basta que você âpóie a vêssourâ sobre os d€dos
indic€dorês dê suãs mãos eslendidas € espáhadaÊ como ituskâdo2 na ígu€. Escôrregândo
lentamente as mãos parajuntáìâs, elas se êncontram sob o centro d€ grâvìdEde da vassourâ
EntÍementes, a vassouÊì pemanecê na posição horizontal ê em "eq{rilÍbrìo €stático, O fato
inirigante é qìrê o movimento das mãos ocoíÍe âltemádâmeiìie de um ledo e do outro, isto é,
quando uma das mãos escorrega, a outra não se move3.

l<---b.--.----------- l

Adêmonslraçao pernitÊ lêvanisí questões sobrô as condiçôes de eqlitibno de
um como ígido e sobrê as caÍacterístic€s do aÍito esiático e do atdto cjnético. ObsêÍvê ã
figu€. Na condição iniciâ1, sua mão direiia (assínâlâda com a lelrã t) exerce uma íorça dè
apoÍo normal de módulo ND, menor do que o móduÌo NE da noímêl êxercida por suâ mão
esquerda (assinalada com a ìêira E) Aniês de existir movimento, as foíças tatêrais apticadas
pelas mãos sottrê a vassourâ são de mesmo módulo, íormando pares ação aêâçao com as
torç€s exercjdas pêla vassoura sobre as mãos. Estas Íorças são de âtrito âstático e ainde não
âtingiram suas intensìdadês márimas (lêrnbre quê Fe < Femax e Femáx = FêN). A intensidâde



de airito estático máxiína precsa:er alcançada para que se Ìnlcie o movimento, ou sejâ, pãra

que o atrlo passe de esiéiicô para cinetico. lsto ocoÍre, primeiro. naquelê mào onde o rnódú o

da força nornìai é mêlror Em nosso exenìplo, é a mão dreta que passâ a se movrmenlar

relarivamente à vassoura Fnquanto rsso a mão esqlerda não sê move. Nêsla última,

coniudo o módulo da fo.ça de airiio estát ca é sempre iolal ao da íorça de airiio c né1ico

€xercidâ sobre ã outra mão

Em função do desÌocameÍìto da rnão dirêitâ â dlsláncia enlrê D ê o CG

decíêscê, Íãzendo com que ND aumêntê e NE diôri.uê4 Então, cr€sce Õ módulo da iorça dê

atrito cinéuco eín D. e aurnenla iguâlíÍenÌe o rnódulo da Íorça de aiÍito esiái co em E l\,4ês.

com o dêcréscimo de NE iambém diminui o liínile de intênsidade da iorça de airiio esìático em

E No inslaniê êm que â força de alrúo eslático em E atinge êste j mile, inÌcìa-se o movìmenio

da mão esquerdâ e passâ a ser exercida sobre ela umê fotça de atdto cìnético menôs intênsa

do que aquela necessária para que haja movìmênlo na mã€ drreita Portânto, êsÌa última páía

Resumindo: Incialmênte a mão dii-êrla exêÍce umã iorça de apoio norma de

módulo ND menor do que o módulo NÊ da normal erer.ida pela mão esqLrêrdê Porlanto, é

tarnbém menos Ìntenso o Limúê da foíçá de aÍio esiálico êm D do qu€ erìì E Resllla então

qüé â _ãú diiêitá .omèçã a se flìover ônì dÍeçãô â., CG dâ vâssaliË, ãié a íorçã de aiiiio

clnético (devido ao cres.irÌìento de ND)Ícar mals intênsa do que o akiÌo eslático limile em E.

Neste momênlo começa a deslizâÍ ã nìão êsquedâ e pára a rnáo dkeitã, â1é â €1ãçáo ênae

as forçâs dê atri:o ioÍnâí â se inver-ier. A inversão acontece em intêrvalas de deslizanrenlo

cada vez menor€s e por Í!m as mãôs encôntÉm sê sob o CG da vassoura.

Esie fenômeno de alemánciá entre €iÍúo esiéilco e crnético não ocorre

apenas na siiuaÉo aqui dêscíita ÊÌe taínbem êsiá presenie quando um ârco de volino é
atr'lado sobre a corda do instrumênto, ou nas vibraçÕes que orignam rãngidos dê podas,

móveis e assoaihos. É caro que, em tais casos, ê ircqúéncla da âÌtêrnãncia é muÌÌo mais

elevada (êlgumas cenìênas dê vêzês por segundo)

Exemplo 2:

Á.eLaçáo enirê uma vassaum e seu cenÍo de grâvÌdade lâmbém íoi lêvênlada

poÍ Hêwlil5 numa rntêressante queslão que, na página seguint€ apresêntâmos êm suá versão

orlginal

1. JoseÍ Wrtmann TrckkÀÍe Bayerischer Schllbuch-VerLag. 1986

2. lllstraçao fêiia por Lêêndrô RobeílÒ B Bêzerâ

3 Èn lugêÍ de úflã vassoura, pode se usa. uma npa

4 Cãbe lembÊr que em Ínódulo, â somã dêssás dìrês lorçãs nomaìs deve se. sempre igual ao pêso

5 Figuring Physis The Physìcs Tèâchet 25.114 \1947)
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íue enoo,,n BnuNces AÌ iÍs ctNÍER oF

oF GRAVITY lF YOU SAW ÌH€ BROO/Y\
INÌO ÌWO PARÌS 1HROUGH THE CÉNÌÉR

OT GRAVITY AND ÌHEN WEI6H EACH
PqRT ON A SCALE. WHICH PART WILL
WTICH MORE?

ANSWER.:

ÍlìE sHoRT BRooM PARÌ ts IìEAVIER.
I.t BATANCES THE LONG HANDLE JUSTAS
KIDS OF UNEQUAL WÉIGHTS CAN BALANC€
ON A SÊ€SAW WI.IEN TIIË HEAVIER KID
srrs cLosER ro ilE rulcguan. BotH
ÍHE BALANCED BROOM AND S€ESAW
ARE ÉVIDÉNCË OT EOUAL ANO OPPO5IT€

ÍOROUES-- NOT EGUAL WEIGHTS.

wr d=WT a

'o ÌrL PdYstllElllg _l!!!!1!!_l1gl



R O Edge'slgerê um o(pêrimenlo muiio smples de ser.êêizâdo e cuio

rêsullado cedamente provocãrá â cuíiosidêdê dos sêls aiunos.

O material nêcessáro é íáciÌ de enconÍar: Lrm copo plásiico, dois atihos, dols

pedaços de íta adêsiva, rnoedas (ou aíuelas)e um clips

A Ínoniâgem é fe ta Ca seguinte rnanêkê duas moêdas iguais sáo unldas aos

álìlhos côm pedaços de fita âdêsivâ ê pênduradâs por sobre a borda do copo ÍilástÌcc As

outras êxiremjdades dos ali hos são pâssadas akâvés de um Íuro íerlo no centro do iundo Co

copo sendo Íjxadas pelo clÌps Noie que os alilhos devem íicar levemenle esiìcâdos e as

moedas suspênsas, como rÍostram asfiguras.

Experimento para motivar seus alunost

I ÂúprrÉo dô icno: Magalc Íi Bdçknìânn s Rolrdo A{
'"gnì-o&súckv fape Ú@àrenrs' ameíen a$Õciâ1 Õn ôf PhysiÀs Ìeâôrì-Êrs coleoe Park usa.1931
"rona.M Ìh€ ìrêâninq ôlWêiA\|" The Physics feachet 13 2A7(,191-5).

c0P0
Fúsrr0

Quando o sisÌenìa é de xado carÍ (voé pode so têr o copo com uma das máôs

êÌs êc n'a e apârá lo c3Í. 3 cutra), .s lrocdas pÍonlamenie púlêm' pâra dêntÍo do copo

Como se êxphca isso?

lnicialmenle deixe que os alunos fonnulem possívèis êxplic€çÕês lsto ajuda.á

a criar um ambente propicio paía rciacionaÍ o probierna com drêgraínas de Íorcâs. com

acelerações mêdidás êrn sistêrnâs dê Íeferéncjâ lnêrciâs e êcelêrâdos e com o conceìto de

peso" (iãmbém peso êpãrenle' ê/ou lríìponderabì idade')

A discussão pôde ser encaminhada n'ìâginando o copo com as moedas

apô ado sobíe o châo de um êlêvador Ouando o elevador acelera coÍn acelêraçáo a. iudo se



passa como se a aceleíação de queda ivre g êstivesse se Ìrìodifìcando parâ ma s ôu pêÍã

menos dêpendendo do sentido da acêlerâção do elêvador. Em lelrnos geras teriêmos, em

l.t:iÌ+ã
g :g-a

se a estrver dìrigida pam cima (1)

se aêsuv$ dLígida para bâlxo (2)

onde "g" serla a aceleração percebìdâ pôralquérn no inieioÍ do elevêdor

Sê âs cordâs do êlevâdor fossern .ortadas seriã alc€ncadÕ o caso -.xkemô êm

que â - 8. Loso da rcação (2) íesultã -'g" - 0

Deslgnando de "peso apaÌente" a força exeÍcida pe o copc coíÌr as moedâs
(massa m) sobre o pisÕ do eLevador, rcsulia, nessa situâçao lrmite:

"Peso apâÌcnte" = m "g" = o

isio é náo há ÍoÍça dê conÌâlo enlre o copo e o elevador, e nem as mo€das tensionaÌn o
êlásicô. já que também o seu peso aparenie tornôu sê zêrc Rêstam, pois. apenas as tensôes
dos êlásticos Estas tensões acabâm araslêndô as moedas para dênÌro do copo

NOTA

CLJRSOS Dl- APhRI blÇOAMI-NÍO F A-JA. IZAC.
PARÂ ORO' ESSORfS DO 2'CRAU

O pÍograma ProcÊncias {CAPES/FAPERGS), que eslá apoiando a teatizaçao de
curcos de ape.ieiçoamênto de prcfessoíes de 2q gÍau nâs áreas de FÍsica, À,4atemáiica,
BlolosÌa e Quimica no esÌado do Rìo Grande do Sul. iêrá coniìnu dadê nesie âno lnÍormê-
se e esefte sua vãqa nè J. ve s'dade r1èrs oróy ra

VESTIBULAR

Gâbân1o {1"p&1el:
0l'D 05-E 09 - (-- 13-D i Agr,âdec"'Ìnos à COPERSO -lrIRGS
02-B 06-D l0-A l4-B I poÍ tú cedido pda publicaçâo âs provas
03-B 07-A ll-E l5-C ldoCV/97
04-B 08-C l2,D 16-rl

Bolêtim GEF
ã/c Proíê ÍVaga e Bdckmann
lnsttutôde Física - UFRGS
Caixa Poslêì 15051 - Ag Câmpus
91501-970 Poí1o Alegíe RS

E-mêi : mabÍuck@iílirgsbr
Fone: (051)31ô 65 44
FAX: (051) 319 17 62



FisrcÂ

01- o mêënismo dè um Íelógio frole se uÍì pouco
mâs rápido dô qúedevenâ po.ém requarmenÌe.
de dodo que o Íeóqio adia'úa r0 mi.uros por

Que eÍo resultâ ao se medr com ese íelóglo
úm iôlèúalo de refrpo que num re1óg o €r-Ìo é
de6 h7 o ero é ac denlâl0u sislehárico?

(a) 1.66 min. Acidenlar
(E) 1 66 hin siíenático
{c)2 50 m n. Acidênlãl
(O)2.50 mo sisemá1ico
(E) 5.00 úln. sisÌemálico

02. A Luâ dista dâ ÌeÍâ 3.8 x 10! m. Admiiindo se
ale a luz se propasa com umã vëlocidade
conslânlê dê 300 000 km/s. quenlo lempo.
apbxinad.Ìnerle, levs a luz pa.a percotreÍ ã
d6tân.i: Ì-"Íâ"1uâ,

03. os gráricôs âbaixô reprêsenlam âcereÉ*o
conrra temlo para cinco objeras dilerentes
Ìôdos os eixôs possuem â hesmâ êscâlá

No inleNâo de lempô enlre l" e 11. quàl dos
obieros s.Í.e a m4lo. vaÍiação de veiôcdade?

ffi

(c) r2.7 s

(E)1270 5 05. À medidz que ôresce a velocidãd€ de um oblêro
que cai em inha .eta em dúeção ao solo, c.€sce
támbérn a íoç de alnto coo o aÍ, até que em
deledrnado inslânie. tofrra se nura a íorça
Íêslllênle sobÍe èsse objeto A padú dêsse

(A) nrerÕnpe s!ê qleda eú 
'1tr€ção 

ao soo
(B) inverte ô se ldo dâ sua velo.dêdê
(c) coniinla cêi.do con' vel,cidade cÍesÔeilê

(O) conrinúa carndo mas a velo.idade é

lP co inua Éind. mãs á velocidade é

06. Na riqurâ o segmento AB rêpresenlê umâ baía
homoqênea. de 1 m de conprimenlo que ó
manlidê êm equlibno mecânco nâ posição hor-
zontal A bam €slé apoiãdâ num pônto â 25 c{L
da eÍÍ€hidâde A e o módulo da torÇ" F
apl€da na extremidáde B é2N.Olaléopeso

F

04. o gíáÍco v€locLdad€ conlra Iempo repÍ€sênla o
hÒvìhenlo rclirineo de um objôlo

(A)066N
(B)1N
(c)4 N
(D)6 N
(E) 3 N



07. Um sislema lómã.io por d
com un! mold de massâ desDrezivel
compnmidâ ent.e elas efcôô1Íã-5€ Lficalnenle
€m repoúso Ouando as massãs são lberadâs
€r.s se âlâstâm uma da outra impulsionãdas
íit a molâ . alinaèfr velocdâdes maximss cúias
módúlos são vr â v7 respe.liv.ú€nte A ngura
rêpÍ€sentn,é5sa 5lüação.

Súp.ddo oue ião selam êxe.cidas íorÇâs
enernis sobre o srsl€mâ. o quocienlê hy'm? ê

{€) 1v: /!,)'

03 ÜÍr: p4d.i C-ê4 kq d€ massr é coocâda êm um
ponro À 10 m acÌ(a dc soro a pcdra € dèrxàda
cân ivremênle âré uÍì ponro B ã 4 m de ãliura

Ouais sâ. rêspecl,vâÍxxìle a enèrqia po1êncra
no pônl. A. ê €nelgã pctencis no ponto B e o
i,àlìrllr. rpàliuad0 so-bre ã pêdrã pêlì íô (1
i. ,'lU* a : lom !'c Lonsdere o soLo romo
n e,è zerc paÉ 3 eneÍl; pole.ciar)

(a) 40J 16Je24J
(B) 40J,t6Jê56J
(Cl 400J 160J e 240J
(D) 400J 160J e 560 J

(F) 400J 240J e 5ô0 J

lnsÍuçãôio a.uiclado abaixo ÉÍere s€ às queslões
.le númeÍos 09 ê l0:

Um oblclo em iorma de bioco, paÍtindo do
.epôuso, deslizâ au longo de um plalo inct.âdo
d€ compdm€nlô L llvÍe dê quaque.stnlo

09. Que drslôncia peÍcoíe o boco sob.e o ptlno
lócllnádc ãlé âdqurÍÍ â melldc da en€Ígi.
cin€tie qu€ rerá nc írnaldo prânô?

(a) L/4

B Ll-O 1\

(c) tl2

tq L/,[,
(E) {3L)/4

10. Oúe dslâncâ percorÍe o bloco sobre o pano
inclLnãdo a1é adquirk a melãde da qu.nÌidádc d.
frovmentD qúeterã no fin.ldo plsno?

rBr Lh5 rì

tc) l/2

(D) L/j2
(E) (3 L) 14

11. Um rê.ipienle cúbiôo dé âÈsta h esìá repl€lo
dô uh liquidó dê mass êspecilicê p

o cubo é lrânsporlâdó por uh €€vãdor que s€
mole com scelera*o cõnslànle ã. d Ígida p:Íã
.inà nuhá região ondê e acelemÇão da

Nesla siluação. â pressão er€rcidê peLo liqúido
em qualqueÍponló da bàs€ do cübo é dad. poÍ



12. Umâ esrêE mâclcâ e homoqênea, do massé
espêctíÉ iou.l â 2,4 q/cÍn!, Ístla maílendo
20olq do s€u volume acima dâ supêíi'cie livÉ dé
um Jiquido A màsâ èspe(nia d65e lquido

(a) 1.9
(B) 2,0
(c)2,5
(o)3.0
(E) 12,0

i3. Uo recipiènre @nrém um gás ideal à
te6pêÍâluã Ì Ás molécülâs dèste gás lêm
masa d e velocidade quadÍálie médiã u uú
odro recjpient€ coúém lânbém úm gás idèal,
cujas moléculas tam massa 3D e a mesma
velocidadè quartÍá1iú médis L Oê a@rdo @m a
leonâ ÍtÍéticá dos g.s5 q!ál é á lempe.atuE

ia) Ì/9
{B) 7/3
(c) f
(D)3Ì
(É)s7

14. Umã âdôstÉ de ceÍtã substância sólida eslá
coílidã ee um reciplenlé ê íe.ebe cãlo.dê uma
ronte témie, á uma laxa @rslante em elaÉo
âo lempÕ o g.áÍco €peseíra, de foma
qúalil.liva, a rânação dâ lefrÊêÉluE m da
amoslÉ em íuição do tènpô íl), e.lre os

Em qual dos inleÍvâlos assinalados no gráÍco â
âmodrã pãss gÍadátivânenle do êdado sólldo

{c) L -r.
(o) rd +r.

15, una amoír. de gás ideãl Éátiã o ci.lo
temodrnámlco repÉse.t8do no diagEma pV dá
ÍìguE â.báiro. No ponlo I. a lenperatúhdo gás é

Em que ponrô a renpecrlrã do qÁs é {Tr?

(B) K
(c) I
(D) M
(E) N

15. Un oás tdèâl ske um plo@so em duas etapas
confode ilustÈ o diag.âma pV abai;o. Nâ e1apa
a ele âumenlá seu volude êm uúa êxpânsão
ie!ómica. ao pâ$o qu€ na erâpâ A ele é
aquêcido a vólúfre ónslanle.

sêleôiône a altemaliva que pEenche
@íetâmenlê ás lãcúnas ná âÍmacão sequiÍÍa

Na erapa Á a êneÍgia ìnlemá do Oás
áo pâso qüè nâ elâpâ 6 a

eneqia intemâ do qás......... ... ...... .

(A).ument. - p"iìrânece @níante
(B) peíúanece @nsranrè - a!flenl3
(c) pemane@ @nsrenle - diminui


