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1) ( CFTMG) Uma bola branca de sinuca, com velocidade de 10 m/s na direção X e sentido positivo, colide 

elasticamente, na origem do sistema de coordenadas XY, com uma bola preta de mesma massa, inicialmente 

em repouso. 

  

 
Após a colisão, as velocidades finais das bolas preta, VFP, e branca, VFB, são, respectivamente, em m/s, 
iguais a  
  
a) 3,2 e 7,6.  
b) 3,5 e 5,8.  
c) 5,0 e 8,7.  
d) 6,0 e 4,5. 
 
2) (Unicamp) - A existência do neutrino e do antineutrino foi 

proposta em 1930 por Wolfgang Pauli, que aplicou as leis de 
conservação de quantidade de movimento e energia ao 
processo de desintegração β. O esquema abaixo ilustra esse 
processo para um núcleo de trítio, H3 (um isótopo do 
hidrogênio), que se transforma em um núcleo de hélio, He3, 
mais um elétron, e−, e um antineutrino, ν . O núcleo de trítio 
encontra-se inicialmente em repouso. Após a desintegração, o 
núcleo de hélio possui uma quantidade de movimento com 
módulo de 12 x 10−24 kg m/s e o elétron sai em uma trajetória fazendo um ângulo de 60º com o eixo 
horizontal e uma quantidade de movimento de módulo 6,0 x 10−24 kg m/s. a) O ângulo α que a trajetória do 
antineutrino faz com o eixo horizontal é de 30º. Determine o módulo da quantidade de movimento do 
antineutrino. b) Qual é a velocidade do núcleo de hélio após a desintegração? A massa do núcleo de hélio 
é 5,0 x 10−27 kg. 

 
3) (Unicamp) Jogadores de sinuca e bilhar sabem que, após uma colisão 

não frontal de duas bolas A e B de mesma massa, estando a bola B 

inicialmente parada, as duas bolas saem em direções que formam um 

ângulo de 90o . Considere a colisão de duas bolas de 200 g, representada 

na figura ao lado. A se dirige em direção a B com velocidade V = 2,0 m/s 

formando um ângulo α com a direção y tal que sen α = 0,80. Após a 

colisão, B sai na direção y.  

a) Calcule as componentes x e y das velocidades de A e B logo após a 

colisão.  
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b) Calcule a variação da energia (cinética de translação) na colisão. NOTA: Despreze a rotação e o rolamento 

das bolas 

4) (IME) O carro A foi abalroado pelo caminhão B de massa igual ao 

triplo da sua. O caminhão desloca-se com uma velocidade de 36 km/h. 

Após o choque que se deu no ponto P, os dois veículos, unidos 

deslocam-se em linha reta até o ponto Q. O motorista do carro declarou 

que sua velocidade no instante do choque era inferior a máxima 

permitida, que é de 80 km/h. Diga, justificando, se essa declaração é 

falsa ou verdadeira. 

 

 

 

RESPOSTAS: 

1) d     2) a) Qv = 1,0 . 10-23 kg.m/s    b) v = 2,4 . 103 m/s (direção horizontal e sentido para esquerda) 

3) a) VAX = 1,6 m/s e VAY = 0 VBX = 0: VBY = 1,2 m/s b) ∆Ec = 0     4) Falsa pois a velocidade do carro antes 

da colisão era de 108 km/h 

 

Desenvolvimento: 

02)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


