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1. (Questão 19)  Um brinquedo é constituído por dois carrinhos idênticos, A e B, de massas iguais 
a 3 kg e por uma mola de massa desprezível, comprimida entre eles e presa apenas ao carrinho 
A. Um pequeno dispositivo, também de massa desprezível, controla um gatilho que, quando 
acionado, permite que a mola se distenda.  
  

 
 
Antes de o gatilho ser acionado, os carrinhos e a mola moviam-se juntos, sobre uma superfície 
plana horizontal sem atrito, com energia mecânica de 3,75 J e velocidade de 1 m/s, em relação à 
superfície. Após o disparo do gatilho, e no instante em que a mola está totalmente distendida, o 
carrinho B perde contato com ela e sua velocidade passa a ser de 1,5 m/s, também em relação a 
essa mesma superfície. 
 
Nas condições descritas, calcule a energia potencial elástica inicialmente armazenada na mola 
antes de o gatilho ser disparado e a velocidade do carrinho A, em relação à superfície, assim que 
B perde contato com a mola, depois de o gatilho ser disparado. 
 
 
2. (Questão 20) Determinada massa de gás ideal sofre a transformação cíclica ABCDA mostrada 
no gráfico. As transformações AB e CD são isobáricas, BC é isotérmica e DA é adiabática. 
Considere que, na transformação AB, 400 kJ de calor tenham sidos fornecidos ao gás e que, na 
transformação CD, ele tenha perdido 440 kJ de calor para o meio externo. 
 

 
 
Calcule o trabalho realizado pelas forças de pressão do gás na expansão AB e a variação de 
energia interna sofrida pelo gás na transformação adiabática DA. 
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 3. (Questão 21) Um feixe é formado por íons de massa m1 e íons de massa m2, com cargas 
elétricas q1 e q2, respectivamente, de mesmo mó- dulo e de sinais opostos. O feixe penetra com 

velocidade , por uma fenda F, em uma região onde atua um campo magnético uniforme , 
cujas linhas de campo emergem na vertical perpendicularmente ao plano que contém a figura e 
com sentido para fora. Depois de atravessarem a região por trajetórias tracejadas circulares de 
raios R1 e R2 = 2 · R1, desviados pelas forças magnéticas que atuam sobre eles, os íons de 
massa m1 atingem a chapa fotográfica C1 e os de massa m2 a chapa C2. 
 

 
 
Considere que a intensidade da força magnética que atua sobre uma partícula de carga q, 
movendo-se com velocidade v, perpendicularmente a um campo magnético uniforme de módulo 
B, é dada por FMAG = |q| · v · B. Indique e justifique sobre qual chapa, C1 ou C2, incidiram os íons 

de carga positiva e os de carga negativa. Calcule a relação entre as massas desses íons. 
 
 
 


