
UFF – INSTITUTO DE FÍSICA
FÍSICA I – GFI 00150 e GFI 00158
Prof. Cary Cassiano
Prof. Nuno Crokidakis
2ª VE – 27/10/2011 

Nome:    ____________________________________________________________________________ Turma: _____

1. (2,5p) Você, na condição de perito técnico, é chamado pela polícia local para analisar o seguinte acidente. Um 
motorista  descuidado  abalroou  por  trás  um carro  que  estava  parado  no  sinal  vermelho.  Na  iminência  do  
impacto, o motorista pisou forte nos freios, bloqueando as rodas. O motorista do carro atingido tinha seu pé 
pressionando o pedal do freio. A massa do carro atingido era 900 kg, e a do que bateu era 1200 kg. Com a 
colisão, os para-choques se engataram. A polícia concluiu, das marcas de pneus no pavimento, que após a 
colisão os dois carros se moveram, juntos, 6,5 m. Testes revelaram que o coeficiente de atrito cinético entre os  
pneus e o pavimento era  0,92.  O motorista  do carro que bateu alega que ele estava viajando a  menos de  
40 km/h quando chegava ao cruzamento. Ele está dizendo a verdade? Utilizando uma memória de cálculo, 
justifique sua resposta. Use g = 9,81 m/s².

2. (2,5p) Duas grandes engrenagens estão sendo projetadas como 
parte de uma grande máquina, como mostrado na figura; cada 
uma é livre para girar em torno de um eixo fixo que passa pelo 
seu  centro.  O  raio  e  o  momento  de  inércia  da  engrenagem 
menor são 0,50 m e 1,0 kg.m², respectivamente, e o raio e o 
momento de inércia da engrenagem maior são 1,0 m e 16 kg.m², 
respectivamente.  A alavanca  presa  à  engrenagem menor  tem 
1,0 m de comprimento e massa desprezível. Se um trabalhador 
aplica,  tipicamente,  uma  força  de  2,0  N  na  extremidade  da 
alavanca, como mostrado, qual a aceleração angular adquirida 
por cada uma das engrenagens?

3. (2,5p) Uma jovem de 45,0 kg está em pé sobre 
uma canoa  de  60,0  kg e  comprimento  igual  a 
5,0 m. Ela caminha 3,0m, a partir de um ponto 
situado  a  1,0  m  de  uma  das  extremidades  da 
canoa, atingindo a outra extremidade da canoa 
(conforme mostrado na figura).  Desprezando a 
resistência da água ao movimento da canoa, qual 
a distância que a canoa se move nesse processo?

4. (2,5p)  Um carro  de  1200 kg  está  sendo  retirado  da  água  por  um 
guincho. No momento em que o carro está 5,0 m acima da água, a 
caixa de engrenagem quebra e o tambor do guincho gira livremente 
enquanto  o  carro  cai.  Durante  a  queda  do  carro,  não  existe 
deslizamento  entre  a  corda  (sem  massa),  a  polia  e  o  tambor.  O 
momento de inércia do tambor do guincho é 320 kg.m² e o momento 
de inércia da polia é 4,00 kg.m². O raio do tambor é 0,800 m e o raio 
da polia é 0,300 m. Suponha o carro partindo do repouso. Determine 
a velocidade com que ele atinge a água. 

Utilize g = 9,81 m/s².
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