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PONTO 42/4 pags. 

EN SINO SECUNDARIO 
12.0 ANO DE ESCOLARIDADE - VIA DE ENSINO 

(1. 0 e 5. 0 CURSOS) 

CURSOS TECNICO-PROFISSIONAIS 

Dura~io da prova: 2h 2.- FASE 

PROVA ESCRITA DE FISICA 

J2 
sen 37° = 0,60; sen 45° = cos 45° = -2

cos 37° = 0,80; 9 = 10m S-2 ; sen 58° = 0,85; cos 58° = 0,53 

I 

1. Uma particula de massa 10 g, presa a um fio 
fixe numa das extremidades, efectua um 
movimento circular e uniforme de raio 1,0 m 158' 
no plano horizontal, com 0 sentido indicado I 

na figura 1. t 
o fio faz com a vertical um angulo de 58°. 

1.1. Determine 0 vector momenta angular 
da particula em relacao ao ponto O. 

1.2. Justifique a seguinte afirmacao: 

"0 momento da resultante das forcas 
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aplicadas na particula, em relacao ao 
ponto 0 e nulo." Fig. 1 

2. Sobre a superficie cilindrica representada na figura 2 e colocada uma tabua 
homogenea AB, de massa M ficando esta em equilibrio na posicao horizontal. 

Sobre 0 extrema A da tabua, fixa-se 
B um pequeno corpo C de massa mea 

nova posicao de equilibrio e alcan
cada quando a direccao da tabua faz 
um angulo a com a horizontal. 
Determine 0 coeficiente de atrito 
estatico entre a tabua e a superficie, 
em funcao do maior angulo a, para 0 

qual nao ha escorregamento. 

Fig. 2 

/ 

v.s.f.f. 
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3.	 A figura 3 representa um rapaz com 0 peso de 35 kgf, em pe, na extremidade de 
um carrinho que pesa 15 kgf. 0 con-
junto esta inicialmente em repouso e e 
desprezavel 0 atrito entre 0 carrinho e 0	 M 
solo. 
Num dado instante, 0 rapaz lanca hori- • 
zontalmente uma bola de plasticina de 
massa 200 g, com a velocidade de 
25 ms-1

. Supondo fixa a posicao do 
rapaz em relacao ao carrinho, deter
mine a velocidade deste: 

3.1. Durante 0 movimento da bola.	 Fig. 3 

3.2. Depois da bola se incrustar na parede M do carrinho. 

4.	 Um satelite artificial de massa m, gira avolta da Terra numa orbita circular, 

onde } - tem 0 valor 5,0 N kg-1. 

Considere a intensidade do campo gravftico a superffcie da Terra 10 N kg-1
• 

4.1. Determine, em funcao do raio da Terra, 0 raio da trajectoria do satelite. 

4.2. Deduza a expressao que Ihe permite determinar 0 valor da velocidade do 
sa'telite nessa orbita. 

4.3. Um corpo de massa 4,0 kg e suspenso de um dinamometro no interior do 
satelite. Qual 0 valor indicado pelo dinamometro? JU5tifique. 

5. A equacao de uma onda transversal que se propaga ao lange de uma corda 
homogenea e: 

5 = 0,10 sen [7T (t - 2,0 x)] (SI)
 

Determine:
 

5.1. 0 comprimento de onda. 

5.2. 0 valor da velocidade de propagacao da onda. 

6.	 Uma partfcula d~massa me carga electrica q, penetra num campo magnetico 
com velocidade v. 
Das frases seguintes indique, justificando, quais as falsas. 

A - Sobre a carga electrica q actuara, necessariamente, uma forca magne
tica. 

B - A forca magnetica e sempre perpendicular ao vector B. 
C - A energia cinetica da partfcula varia, se actuar sobre ela uma forca 

magnetica. 

D	 - Se a velocidade ;, da partfcula for perpendicular a -B, a partfcula

descrevera um movimento circular, de perfodo T = 27T JqmB 

7. Uma certa massa de gas ideal encontra-se num recipiente fechado, a uma 
temperatura 1. Elevando a temperatura do gas de 15°C, a pressao aumenta 
5% em relacao a pressao inicial. 
Determine 0 valor da temperatura a que 0 gas se encontrava inicialmente. 
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II
 

Das tres questoes seguintes responda, apenas, a duas.
 

1. A figura 4 representa uma esfera 
de massa 1°9 e carga q, suspensa 
por um fio isolado de massa des
prezavel e comprimento 1,0 m, em " 
equilibrio na posil;:ao A, quando ,, " I 

sujeito aaCl;:ao de um campo elec
, 

trico uniforme, E, de intensidade 
-~A---

2,OX 105 Vm-1
. .._..... ..

Considere desprezavel 0 atrito e a ----- -......._=--
resistencia do ar. E 

1 .1.	 Represente as forl;:as aque fica
 
sujeita a esfera na posil;:ao A. Fig. 4
 

1.2.	 Determine 0 valor e 0 sinal da carga da esfera. 

1.3.	 Qual 0 valor da tensao do fio, na referida posil;:ao? 

1.4. Se 0 campo electrico deixar de actuar, a esfera passa a oscilar no plano 
vertical atingindo a posil;:ao extrema A'. Nestas condil;:oes, determine: 

1.4.1 0 valor da tensao do fio quando a esfera se encontra na posil;:ao A'. 

1.4.2. 0 valor maximo da velocidade que a esfera adquire. 

2.	 A mola representada na 
figura 5 tem uma cons
tante elastica igual a 
1000 Nm-1 e esta com
prim ida de 20 cm. 
o corpo M esta encostado
 
amola etem demassa 1,0kg.
 
Soltamos 0 conjunto e 0
 

corpo percorre a calha
 
ABCDE indicada na figura 5.
 
o	 semi-circulo CDE tem 

+ 
I 
I , 
, 
, 

1,55 m 

de raio 40 cm e 0 ponto E A B 
dista 1,55 m do plano hori 
zontal. Fig. 5 
Desprezam-se os atritos e a resistencia do ar. 

2.1. Represente as forl;:as aplicadas no corpo quando atinge 0 ponto E. 

2.2.	 Determine 0 valor da reacl;:ao exercida pela calha sobre 0 corpo, nas 
condil;:oes referidas em 2.1. 

2.3.	 Determine a velocidade do corpo, 0,2 s ap6s ter atingido 0 ponto E. 

v.s.u. 
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3.	 o sistema representado na figura 6 
esta em eq uiIfbrio. 
A barra AB e homogenea e pesa 2,0 kgf. 

I====:;=============::jB 

60 em	 o corpo macico, C, de volume igual a 
0,5 dm3 esta imerso num Ifquido de 
densidade 1,4. Despreze a massa e 0 

volume do fjo que sustenta 0 corpo. 

Fig. 6 

3.1. Represente as forcas aplicadas na barra AB. 

3.2. Calcule 0 valor da tensao do fio que sustenta C. 

3.3. Determine a densidade da substfmcia de que e feito 0 corpo C. 

FIM 
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