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1 - Um pino seguidor  se move, dentro de sua ranhura, ao redor de uma came fixa, 
cujo perímetro é definido por , em que ,  e  são constantes. O braço 

gira a uma taxa , com aceleração angular . 
 

a) [Questão algébrica] Obtenha a velocidade do pino  em função do tempo. 
b) [Questão numérica] Utilizando o Método de Euler e definindo um incremento de 

tempo , desenvolva um algoritmo para calcular numericamente por meio de uma 
ferramenta computacional 1 – a posição, 2 – a velocidade e 3 – a aceleração do 

ponto  em função do tempo, para  . Gere os gráficos.  
c) [Questão numérica] Desenvolva um algoritmo para simular o funcionamento desse 

sistema para três estágios consecutivos: partindo do repouso com  constante 

positivo até chegar a determinada velocidade angular;  então permanece 
estacionário por um tempo; segue-se desaceleração até o repouso. Gere o gráfico 
da simulação.  

 
 

 
 
 
 



2 - Um guia, com uma ranhura vertical, tem um movimento oscilatório horizontal, de 
acordo com . As oscilações fazem com que o pino  se mova na ranhura fixa 

parabólica, cuja forma é dada por  Nas expressões, ,  e  são constantes 

a) [Questão algébrica] Obtenha a equação que descreve o movimento do pino . 
b) [Questão numérica] Utilizando o Método de Euler e definindo um incremento de 

tempo , desenvolva um algoritmo para calcular numericamente por meio de uma 
ferramenta computacional 1 – a aceleração normal, 2 – a aceleração tangencial e 

3– a aceleração total de  em função do tempo. Gere os gráficos. 
c) [Questão numérica] Represente graficamente a velocidade e a aceleração do pino 

 em função do deslocamento  para um ciclo completo. 

 
 
 

3 – O pêndulo simples de comprimento  tem uma velocidade angular  em  

quando .  

a) [Questão algébrica] Desenvolva uma expressão integral para o tempo  necessário 
para atingir um ângulo  arbitrário também para o ângulo  em função do tempo. 

b) [Questão numérica] Represente graficamente  em função de . 

c) [Questão numérica] Represente graficamente  em função de . 

 



 

4 – O cursor  é livre para deslizar com atrito desprezível em uma guia circular 
montada em um chassi vertical.  

a) [Questão algébrica] Obtenha uma equação que descreva o movimento de , se o 
chassi tem uma aceleração horizontal .  

b) [Questão numérica] Utilizando o Método de Euler e definindo um incremento de 

tempo , desenvolva um algoritmo para calcular numericamente por meio de uma 

ferramenta computacional 1 – o ângulo , 2 – a velocidade angular  e 3 – a 

aceleração angular  em função do tempo, se o cursor está inicialmente em 

repouso na posição . Gere os gráficos. 
c) [Questão numérica] Encontre a posição angular máxima  atingida pelo cursor. 

 

 

 


