
PONTO 37/2 pags. 

ENSINO SECUNOARIO 
12. 0 ANO DE ESCOLARIDADE - VIA DE ENSINO 

(1. 0 e 5. 0 CURSOS) 

Dural;ao da prova: Ih e 30m I." FASE 

1989 2." CHAMADA 

PROVA ESCRITA DE FislCA 

sen 8° = 0,14 ; cos 8° = 0,99 ; sen 3]0 = cos 53° = 0,60 

sen 53° = cos 3]0 = 0,80 sen 16° = cos 74° = 0,28 ; sen 74° = cos 16° 0,96 

_1_
4 TT Eo 

=90X 109 1\Jm2 C 
' 

2 
; R=8,31JK- 1 mol- 1 

; g=10ms- 2 

1.	 Um projectil e lanc;ado horizontal mente de um ponto 0, com a velocidade inicial V = 8ux (m s-')o 

Num dado instante a velocidade do projectil forma um angulo de 53° com a acelerac;ao. 
Despreze a resistencia do ar e determine, para esse instante: 

1.1.	 A velocidade do projectil. 

1.2.	 0 modulo da acelerac;ao tangencial do projectil. 

2.	 Comunica-se a um bloco, assente sobre uma superficie horizontal, a velocidade inicial v ' o 
paralela a superffcie, verificando-se que 0 bloco para, apos ter percorrido a distancia d. 
Qual 0 valor, v'o' da velocidade inicial (expressa em func;ao de v ) que seria necessario o 
comunicar ao bloco para que este viesse a parar apos ter percorrido a distancia 3 d ? 

3.	 A barra homogenea AB, de secc;ao constante e massa 6,0 kg, esta em equilibrio, na 
iminencia de escorregar (fig. 1). 
A massa do bloco suspenso e de 4,0 kg. 0 fio e a roldana sao idea is. 
Determine: 

3.1.	 0 valor do angulo 8. 

3.2.	 0 modulo da forc;a que 0 solo exerce sobre 
a barra, em B. 

3.3. 0 coeficiente de atrito entre a barra e ':::~ 

'~.o solo. 
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4.	 Duas particulas, com cargas Q, e Q 2 ocupam, no vazio, as posi A Q, 

coes indicadas na fig. 2. 
Uma terceira partfcula, com carga q3, colocada em C, e actuada 
por uma forca electrica normal a AC. 
Determine 0 valor da carga Q2' admitindo que no espaco que 
rodeia 0 sistema nao existem outras cargas alem das referidas. 

Q,	 = 2,0 jJC AC = 20,Ocm. 

Fig.2 

5.	 Determine a temperatura a que se encontra uma amostra de azoto, cuja massa volumica 
e 0,40 kg m-3, submetido a pressao de 3,00 X 104 Pa . 

Ar (N) = 14,0 

6.	 Um corpo de massa 195 g esta em repouso, 
suspenso de uma trave por meio de um fio 
ideal (fig. 3). 

ANum dado instante, um projectil de massa 5,0 g
 
que se deslocava horizontal mente, atinge 0
 

corpo e fica incrustado nele.
 
Apos a colisao, 0 fio desvia-se 8° relativa

mente a vertical (posicao extrema). vindo a pas

sar de novo pela posicao original 1,3 sapos 0
 

choque.
 
Despreze todas as resistencias ao movi mento
 
do corpo suspenso. Fig.3
 
Determine:
 

6.1. 0 comprimento do fio. 

6.2. 0	 modulo da velocidade do projectil, ime

diatamente antes da colisao.
 

6.3. 0	 modulo do momenta angular do con

junto corpo + projectil, relativamente ao
 
ponto A, logo apos 0 choque.
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