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PONTO 115-R/5 pags. 

ENSINO SECUNOARIO 

12.° Ano de Escolaridade (Decreto-Lei n.o 286/89, de 29 de Agosto)
 
Rede Escolar de Amostragem (Portaria n.o 782190, de 1 de Setembro
 

e Despacho n.o 125/MEl92, de 9 de Julho)
 

Dura"ao da prova: 1h e jOmin I."FASE 

1996 2: CHAMADA 

PROVA ESCRITA DE FISICA 

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

Note: 1° - as figuras nao estao desenhadas a escala; 

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

sin 37° = cos 53° = 0,60 sin 53° = cos 37° = 0,80 sin 45° = cos 45° = 0,71 

sin 60° = 0,87 cos 60° = 0,50 sin 2a = 2 sina COSa 9 = 10m S2 

1. Considere as seguintes proposic;:6es e indique se cada uma delas e verdadeira ou falsa, 
justificando. 

1.1.	 Numa colisao entre duas particulas A e B, que se deslocam, sem atrito, na mesma 
direcc;:ao e em sentidos opostos, a velocidade do centro de massa diminui depois do 
choque. 

1.2. 0	 momento angular de uma partfcula varia, quando esta se desloca com movimento 
rectilfneo e uniforme, em relac;:ao a um ponto fixe de uma recta paralela a sua 
traject6ria. 

1.3.	 Quando uma esfera presa a um fio inextensivel, de massa desprezavel, descreve 
uma traject6ria no plano horizontal, 0 angulo que 0 fio faz com a vertical nunca pode 
atinglr 90° 

1.4.	 Se duas esferas macic;:as, A e B, com igual volume mas de substancias com massas 
volumicas diferentes, estao presas no fundo dum recipiente com agua, sendo 
PH 0> PA > PB , quando soltas, acontece que a esfera A adquire uma acelerac;:ao 

2. 

malor do que a esfera B. 
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2.	 Na figura 1 esta representado um pendulo gravitico constituido por um corpo de massa 
5,0 x 10-1 kg suspenso de um fio inextensivel e de massa desprezavel de 9,0 x 10-1 m de 
comprimento. 
o pendulo oscila entre as posi90es extremas A e S, passando pela posi9~lO C (fio 
vertical) com a velocidade de 3,0 m S-1 . 

2.1. Calcule a amplitude angular maxima do pendulo. 

2.2. Calcule as componentes tangencial e normal da 
A	 Bacelera9ao quando a tensao do fio tem 0 valor
 

minimo.
 
C(Se nao resolveu a pergunta antenor considere
 

a amplitude angular maxima igual a 53°).
 
Fig. 1
 

2.3.	 Indique, justificando, se 0 momenta angular do corpo, em rela9ao ao ponto 0, vana 
durante 0 movimento do pendulo. 

3. Dois satelites, A e B, que se comportam como particulas, de massas mA e mB, giram em 
volta da Terra, em orbitas circulares de raios rA e rB' Considere rB =4 rA e mB =2 mA 
e determine 0 valor da razao entre: 

3.1. Os modulos das velocidades lineares dos dois satelites. 

(Se nao determinou esta razao, considere-a igual a	 4, para a resolu9ao da pergunta 
seguinte). 

3.2. Os perfodos de translac9ao dos dois satelites. 

4.	 Numa aula pratica e-Ihe proposto a planifica9ao de uma experiencla cujo objectivo e a 
determina9ao da velocidade de lan9amento obliquo de um projectil. 
Para a realiza9ao desta actividade dispoe de uma calha articulada em que um dos bra90s e '_ 
fixo e 0 outro e movel com 1,5 x 10-1 m de comprimento, de uma regua graduada e de un 
cronometro. 
Fixa na extremidade livre do bra90 movel da calha, esta uma mala elastica comprimida que 
pode lan9ar pequenas esferas metalicas (figura 2), sempre com a mesma velocidade 
inicial. 

4.1. Descreva como procederia para atingir 0 objectivo
 
proposto, referindo quais as grandezas fisicas a
 
medir e as calculos a realizar.
 Fig. 2 

4.2. Calcule	 a velocidade de lan9amento obliquo de uma esfera cujo alcance maximo e 
2,5 m, considerando que as pontos de lan9amento e de chegada tem a mesma 
ordenada. 
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5. Observe a figura 3, onde se representa um cilindro C, de massa 4,0 kg, raio 2,0 x 10-1 m 

e momenta de inercia igual a "21 
m r 2. Utiliza-se 0 cilindro C para suspender un 

corpo A homogeneo, de massa 2,0 kg e feito de um material de massa volumica 
3 p =4,0 X 103 kg m- , por meio de um fio inextensivel e de massa desprezavel, enrolado 

em volta do cilindro, que vai mover-se apenas em tome do seu eixo. 
o sistema entra em movimento quando 0 corpo A se encontra a uma altura de 1,0 m da 
superficie livre de um Ifquido contido num tanque dentro do qual 0 corpo vai mergulhar, 
chocando com 0 fundo. 

' 2,0 rn 

Fig. 3 

Considere desprezaveis as foryas de atrito, 

5.1.	 Calcule 0 modulo da tensao do fio e da acelerac;ao do corpo A, durante a descida 
ate atingir a superficie do Ifquido. 

5.2.	 Determine a massa volumica do Ifquido sabendo que 0 corpo desce com uma 
acelerac;ao de 3,75 m S-2 quando totalmente mergulhado no Ifquido. 

5.3.	 Calcule a forc;a de pressao no fundo do tanque, considerando que este tem 
base quadrada de 2,0 m de lade e que a pressao atmosferica no local e 
Po = 1,0 X 105 Pa. 
(Se nao resolveu a pergunta anterior considere a massa volumica do Ifquido igual a 
1,5 x 103 kg m-3

). 
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6.	 Observe a figura 4. A esfera E, de massa 2,0 x 10-2 kg, que se comporta como uma 
particula, esta electrizada com a carga de -1,0 x 10-6 C e encontra-se encostada a uma 
placa isolante de massa desprezavel que esta ligada a uma mala elastica comprimida 
Quando a mala se distende a esfera e projectada, deslocando-se sem rolar, entre as 
pontos A e B, numa superficie horizontal onde a coeficiente de atrito cinetico entre a 
esfera e essa superficie e 0,5. Em seguida a esfera sobe a plano inclinado sem atrito e 
atinge a seu tapa, no ponto C, com a velocidade de 10,0 m S-1 entrando num campo 
electrico uniforme onde a diferen<;a de potencial entre as placas 0 e F, criadoras do 
campo, e de 4,0 x 104 v. 
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Fig. 4 

Ao abandonar a campo electrico a esfera comporta-se como um projectil. 
Considere a superficie horizontal como nivel de energia potencial zero. 

6.1. Calcule a energia cinetica adquirida pela esfera ao ser projectada. 

6.2.	 Caracterize a for<;a electrica que actua a esfera enquanto esta se encontra sob a 
ac<;ao do campo electrico. 

6.3.	 Caracterize a velocidade da esfera E imediatamente antes de esta abandonar a 
campo electrico. 

FIM 
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COTACDES
 

1. (32 pontos) 
1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 

2. (33 pontos) 
2.1. 
2.2. 
2.3. 

3. (25 pontos) 
3.1. 
3.2. 

4. (25 pontos) 
4.1. 
4.2. 

5. (35 pontes) 
5.1. 
5.2. 
5.3. 

6. (50 pontos) 
6.1. 
6.2. 
6.3. 

8 pontos 
8 pontos 
8 pontos 
8 pontos 

12 pontos 
10 pontos 
11 pontos 

14 pontos 
11 pontos 

10 pontos 
15 pontos 

12 pontos 
15 pontos 
8 pontos 

22 pontos 
16 pontos 
12 pontos 
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