
PONTO 37/2 pags. 

ENSII\JO SECUNOARIO 
12. 0 ANO DE ESCOlARIDADE - VIA DE ENSINO 

(1. 0 e 5. 0 CURSOS) 

Ourac;ao da prova: Ih e 30min La FASE 

1991 2.a CHAMADA 

PROVA ESCRITA DE FfslCA 

R	 8.31 JK- 1 mol 1 9 

1.	 Uma part[cula de massa 50 g descreve uma trajectoria circular de raio 4,0 m Num dado 

instante os valores da velocidade e da acelera<;ao da part[cula sao respectivamente 2.4 m s 

e 3,8 m s' 2. Determine para 0 instante referido, os modulos: 

1.1. Da aceleracao angular da partfcula. 

1.2. Do momento da forca que actua na part[cula, em relacao ao centro da trajectoria. 

2.	 Observe a Fig. 1 
Uma pequena esfera A esta parada proximo da extremidade 
de uma mesa horizontal com 80 cm de altura. Uma esfera B. B A 

ocuja massa e 1/5 da de A. colide com a primeira e as duas, 
seguindo juntas apos 0 impacto, acabam par cair em D. Des

preze todos os atritos e a resistencia do ar e determine: 

:	 \_C-----+-.------c',,----D
2.1. 0 modulo da velocidade da esfera B. imedlatamente 

f--__--'-x'--- 2,OOm.-- --jantes de colidir com A . 

2.2. A	 razao entre as energlas cineticas do conJunto nas Fig. 1
 

posiC6es C e D.
 

3.	 Um automovel desloca-se com velocidade de igual modulo, 
sobre uma ponte c6ncava (Fig. 2-A) e sobre uma ponte con
vexa (Fig. 2-B). 0 raio de curvatura das pontes, R. e, em ~ 
ambos os casos, de 60 m . A 

Qual devera ser 0 valor da velocidade do carro para que 0 

modulo da reac<;ao normal que actua sobre ele em A (NA ) 

seja duplo do que se veriflca em B (Ns )? 

Fig.2 
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34.	 Observe a figura 3. A esfera macica E, de volume 200 cm , 

esta em equilibrio presa ao fundo do recipiente por meio de 
um fio inextensfvel e de massa desprezavel. 0 Ifquido L tem 

3 massa volumica de 1,6 9 cm- . Nas condic6es da figura, a
 
tensao do fio tem modulo igual a 1AN.
 

4.1.	 Determine a massa volumica da substancia de que e feita
 
a esfera E.
 

4.2.	 Cortando 0 fio, a esfera at;nge uma nova posicao de equi

librio a superffcie do liquido. Determine se, nestas condi Fig.3
 
coes, 0 volume da parte imersa da esfera e superior ou
 
inferior ao volume da parte emersa.
 

5. Indique, justificando, se sao verdadeiras ou falsas as seguintes afirmac6es: 

A - Um electrao lancado num campo electromagnetlCO em que tanto E como B sao constan

tes, fica necessaria mente sujeito a uma forca electrica e a uma forca magnetica. 

B - 5e lancarmos um electrao e um protao com a mesma velocidade, num campo magnetlco 
uniforme, perpendicularmente a B, 0 protao descrevera uma trajectoria de ra;o major do 

que 0 electrao. 

C - 5e dois satelites A e B gravitam a volta de um planeta, descrevendo orbitas circulares 

de raios (A e (B = (A/4, os respectivos periodos de translacao TA e TB estao relacio
nados pela expressao TA = TB/4. 

6.	 Um balao fechado, com 0 volume interno de 60 dm3
, contem 80 9 de uma substancia pure no 

estado gasoso, a pressao de 1AO X 105 Pa e a temperatura de 132 0 C. Determine: 

6.1. A massa de uma mole do gas. 

6.2. A pressao a que 0 gas ficaria submetido se a temperatura balxasse de 50 0 C, mantendo

-se constante 0 volume. 
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