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PROVA ESCRITA DE FfslCA 

Todos os calculos devem ser apresentados de modo claro e sucinto. 

Note: 10 
- as figuras nao estao desenhadas a escala; 

2° - 0 enunciado da prova termina com a palavra FIM. 

sin 53° =0,8 cos 530 = 0,6 g=10ms L 

1.	 Considere as seguintes proposiyoes e indique se cada uma delas e verdadeira ou falsa, 
justificando. 

1.1. Num movimento uniforme 0 vector acelerayao, a, e sempre nulo. 

1.2.	 0 momenta angular de uma barra e maior quando roda em tome de um eixo que 
1 

passa por uma das suas extremidades (! = 3 m	 (2), do que quando roda, com igual 

1 
velocidade angular, em torno do eixo que passa pelo seu centro (f =1"2 m (\ 

1.3.	 Quando duas particulas, de massas diferentes, sofrem uma colisao totalmente 
inelastica, a particula de menor massa adquire uma velocidade de maior modulo. 

1.4. Quando dois corpos maciyos de madeira,	 (Pmadeira ::: 8 x 102 kg m 3
), um de forma 

cubica com 2 cm de aresta e outro de forma esferica com 2 cm de diametro, sao 
3ambos mergulhados em agua, (PH20 = 1,0 x 103 kg m ), 0 que fica com maior 

volume imerso e 0 de forma cubica. 

V.S.F.F. 
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2.	 Um satelite artificial, de massa ms , descreve uma orbita circular a uma altitude igual a 
duas vezes 0 raio da Terra. Devido a uma avaria 0 raio da orbita do satelite diminuiu 
passando a descrever uma orbita circular a uma altitude igual ao raio da Terra. 
Estabeleva a relay80 matematica entre as seguintes grandezas: 

2.1. Modulo da velocidade linear do satelite nas duas orbitas. 

2.2.	 Energia potencial gravitica do satelite nas duas orbitas. 

2.3. Modulo do momento angular do satelite nas duas orbitas. 

3.	 Numa aula pratica e-Ihe proposto a planificayao de uma experiemcia cujo objectivo e a 
determinay80 do coeficiente de atrito estatico entre duas superficies. 
Dispoe do seguinte material: de uma calha articulada em que um dos bravos e fixe e 0 
outro e movel com um metro de comprimento, de uma regua graduada e de um cubo de 
madeira de massa 5,0 x 10 1 kg. 

3.1.	 Descreva como procederia para atingir 0 obJectivo proposto, referindo quais as 
grandezas fisicas a medir e os calculos a realizar. 

3.2. Calcule 0 angulo de inclinay80 minima do plano para que 0 corpo inicie 0 movimento, 
se 0 coeficiente de atrito estatico entre as duas superficies for de 0,75. 

4.	 Na figura 1, esta representado um pendulo gravitico constituido por uma esfera 
homogenea de massa 2,0 x 10 1 kg, suspensa de um fio inextensivel e de massa 
desprezavel de um metro de comprimento. 
A amplitude angular maxima do pendulo e 60°. 

4.1. Transcreva a figura para a sua prova e represente
 
as foryas que actuam sobre a esfera, quando esta
 
se encontra na POSiy80 angular de 37°
 

4.2. Calcule a tens80 nas condiyoes da pergunta ante

rior. Fig. 1
 

4.3. Calcule 0 modulo da velocidade com que a esfera passa pela POSiy80 de equilibrio. 

4.4. Calcule a tens80 maxima do fio. 
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5.	 A figura 2 representa um feixe de electroes a ser acelerado num tubo, TU, alcanyando 
cada electrao a safda U do tubo com uma energia cinetica de 1,16 x 10 16 J. 
Em seguida, os electroes entram pelo oriffcio da placa C, num campo electrico uniforme, 
E, criado pelas placas C e D que se situam a distancia de 6,0 x 10 2 m uma da outra. 
indo sair pelo oriffcio da placa D, com uma energia clnetica de 2.91 x 10 17 J.
 

Ao sairem do campo electrico, os electroes entram num campo magnetico, B, sem sofrer
 
desvio.
 
Despreze as foryas gravfticas e considere qe = - 1.6 x 10 19 C, e me = 9.1 x 10 31 kg
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5.1. Indique 0 sinal de cada uma das placas, C e D Justifique. 

5.2. Calcule 0 tempo que 0 electrao leva a deslocar-se da placa C para a placa D. 

5.3. Caracterize 0 vector campo electrico E. Justifique. 

5.4. indique qual a direcyao do vector campo magnetlco, B. Justifique. 

V.S.F.F. 

115/3 



6.	 Observ~ a figura 3. A esfera A, de massa 5,0 >( 10 1 kg, que se comporta como uma 
partfcula, encontra-se encostada a uma mola elastica que esta comprimida. 
Posteriormente, distendeu-se a mola e a esfera foi projectada com uma energia cinetica 
de 1,0 J, deslizando sem rolar, sobre uma superffcie horizontal, indo colidir com uma 
esfera B, com a mesma massa da esfera A, que se encontrava em repouso. 
Considere a colisElO entre as esferas, perfeltamente elastica. 
Ap6s a colisao, a esfera B sobe 0 plano inclinado, abandonando-o no ponto P a 
altura de 1,5 >( 10 1 m, comportando-se a partir daf como proJectli. 

-1
1,5 >: 10 rn 

-
Considere desprezavel 0 atrito entre qualquer das esferas e as superficies em que se 
deslocam e a superficie horizontal como nfvel de energia potencial zero. 

6.1.	 Calcule 0 valor da quantidade de movimento do sistema constitufdo pelas duas 
esferas, imediatamente antes da colisao. 

6.2. Calcule 0 valor da altura maxima que a esfera B atingiu. 

6.3.	 Calcule a distancia entre 0 ponto Q e 0 ponto em que a esfera B atinge a superficie 
horizontal. 

6.4.	 Caracterize 0 vector velocidade da esfera B, no instante em que esta atinge a 
superficie horizontal. 

FIM 

o
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COTA<;6ES
 

1. (24 pontos) 
1.1. 6 pontos 
1.2. 6 pontos 
1.3. 6 pontos 
1.4. 6 pontos 

2. (36 pontos) 
2.1. 15 pontos 
2.2. 6 pontos 
2.3. 15 pontos 

3. (25 pontos) 
3.1. 20 pontos 
3.2. 5 pontos 

4. (32 pontos) 
4.1. 4 pontos 
4.2. 18 pontos 
4.3. 5 pontos 
4.4. 5 pontos 

5. (35 pontos) 
5.1. 5 pontos 
5.2. 14 pontos 
5.3. 7 pontos 
5.4. 9 pontos 

6. (48 pontos) 
6.1. 15 pontos 
6.2. 16 pontos 
6.3. 7 pontos 
6.4. 10 pontos 
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