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1. A calha circular representada na figura 1, de 
massa 5,0 kg e de raio 0,5 rn, esta assente num
 
dinam6metro graduado em newton. 0 corpo M,
 
de massa 200 g, move-se sem atrito no interior
 
da calha.
 
o valor da velocidade do corpo M no ponto A e

1igual a 6,0 ms- . 

1.1.	 Represente as forc;:as apl icadas no corpo M
 
quando este se encontra nas posic;:6es A e C.
 

1.2.	 Quais os vaJores indicados pelo dinamo

metro quando 0 corpo M se encontra nas
 Fig. 1 
posic;:6es referidas em 1.1.1 

2.	 Ao corpoA2e massa 2,0 kg em repouso sobre um plano horizontal, aplica-se 
uma forc;:a F. 0 coeficiente de atrito estatico entre 0 corpo e 0 plano e0,25. 
(sen a = 0,6 ; cos a = 0,8). 

2.1.	 Represente as forc;:as aplicadas no
 
corpo.
 

2.2.	 Det~mine valor maximo que pode
 
ter F sem que 0 corpo A se movi

mente sobre 0 plano.
 

Fig. 2 

3.	 Uma bola e abandonada do repouso de uma altura h, segundo a direcc;:ao 
vertical. Depois de bater no solo horizontal, ela atinge, de novo, a altura inicial. 

Indique, justificando, se sao verdadeiras ou falsas, as seguintes afirmac;:6es: 

A - Considerando os instantes t1 e t2, imediatamente anterior e posterior ao 
choque, podemos afirmar que os momentos lineares da bola nesses 
instantes sao iguais. 

B	 - Durante 0 choque da bola com 0 solo, ha conservac;:ao do momento 
linear do sistema "bola-Terra". 

v.s.u. 
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4. Dois corpos MeN deslizam ao longo da 
linha de maior declive de um plano incli 
nado. 

mM e mN sao, respectivamente, as massas 
dos corpos MeN e /1M e /1N sao os coefi 
cientes de atrito entre cada um dos corpos 
e 0 plano. Considere mM > mN e /1M > /1N. 

A B 
Fig.3 

4.1.	 Em qual das situacoes A ou B representadas na figura 3, e possivel os
 
dois corpos deslocarem-se juntos? Justifique.
 

4.2. Represente as forcas aplicadas em N, na situacao refer ida em 4.1. 

5.	 Um homem esta no interior de um elevador que desce na vertical com 
aceleracao constante. Num dado instante, 0 homem deixa cair da altura de 
1,5 mum pequeno corpo de 1,0 kg, que demora 0,5 s a atingir a plataforma do 
elevador. 

5.1. Determine 0 valor da aceleracao do elevador. 

5.2. Qual a forca resultante aplicada no corpo durante 0 movimento: 

5.2.1. para 0 observador solidario com 0 elevador? 

5.2.2. para um observador inercial fora do elevador? 

6.	 Num recipiente fechado de capacidade 20 dm 3
, introduziram-se 5 dm 3 de 

azoto, a pressao de 10 atm e 10 dm 3 de oxigenio, a pressao de 15 atm. 
Admitindo que nao houve variacao de temperatura, qual 0 valor da pressao 
final a que se encontra a mistura? (0 = 16,0 ; N = 14,0) 

7.	 Uma onda propaga-se ao longo de uma corda. AextremidadeAda corda (x=O) 
vibra segundo a equacao: 

s = 0,1 sen 207Tt (5.1.)
 

Um ponto B da corda, que dista 0,05 m de A vibra segundo a equacao:
 
71' 

s = 0,1 sen (20m - 4) (5.1.)
 

Determine:
 _.
7.1. 0 valor do comprimento de onda. 

7.2. 0 valor da velocidade de propagacao da onda. 

II 

Das tres questoes seguintes, responda, apenas, a duas. 

1.	 Um rapaz esta em repouso na extre
midade de um barco de comprimento 
6,Om e massa 180kg. 
o barco encontra-se parado num lago.
 
I\lum dado instante 0 rapazque segura
 
uma bola de cobre desloca-se com
 
velocidade constante, de A para B. 0
 
conjunto rapaz-bola tem massa 60 kg.
 
Despreze as resistencias e a viscosi

dade da agua. Fig.4
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1.1. Que distancia percorre 0 rapaz, em relacao ao lago, quando se desloca 
de A para B? 

1.2.	 Uma vez chegado ao extremo B, 0 rapaz larga a bola que cai na vertical. 
Sabendo que a bola percorre 1,8 mate atingir a superficie do lago e que 
este tem de profundidade 4,0 m, com que velocidade chegara a bola ao 
fundo do lago? 

(massa da bola: 445g; densidade da agua 1,0; densidade do cobre 8,9) 

2.	 Uma partfcula de massa 5 X 10-5 kg e carga -4,0j.lC passa no instante 
t = O,OOs com velocidade Ii = 150 ux (ms-') pelo ponto P, de um campo 
electrico uniforme de intensidade 2,0 X 103 Vm- 1

, criado por duas placas 
horizontais (fig. 5). 

2.1.	 Determine as coordenadas de posi

cao da partfcula em relacao a P, no
 
instante t = 0,01 s.
 

+++++++ 
2.2.	 Qual a variacao da energia cinetica 

da partfcula, no intervalo de tempo p V Q-----...- ----------
[O,OOs e 0,01 sF 

2.3.	 Indique 0 -T0dulo, direccao e sentido
 
do vector B, do campo magnetico que
 Fig.5 
se deve aplicar para que a partfcula
 
siga a trajectoria rectilfnea PQ .
 

3.	 0 corpo A de massa 5,0 kg, esta ligado ao 
corpo B de massa 6,0 kg, por um fio inex
tensfvel e de massa desprezavel, que 
passa pela gola de uma roldana. A roldana 
e um disco homogeneo de raio 0,20 m, 
com momento de inercia 0,48 kgm 2 em 
relacao ao seu eixo de rotacao. 

Considere que 0 fio nao desliza sobre a
 
roldana. Despreze 0 atrito entre 0 corpo A
 
e 0 plano e no eixo da roldana.
 

Determine: 

3.1.	 0 valor da aceleracao angular da roldana. 

3.2.	 0 valor da aceleracao linear dos corpos A e B. 

3.3. Os valores das tens6es T, e T2 . 

FIM 

Fig.6 
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