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VERSAO 2
 

•	 DEVE INDICAR CLARAMENTE NA SUA 

FOLHA DE RESPOSTAS A VERSAo DA 

PROVA. 

•	 A AUSENCIA DESTA INDICACAO 

IMPLICARA A ANULACAo DE TODO 0 

GRUPO I. 

V.S.F.F. 
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Utilize para 0 modulo da acelera~ao da gravidade 9 = 10m 5-2
 

I
 

•	 As seis questoes deste grupo sao de escolha multipla. 

•	 Para cada uma das seis questoes deste grupo sao indicadas cinco 
hip6teses A, B, C, DeE, das quais s6 uma esta correcta. 

•	 Escreva, na sua folha de prova, a letra correspondente a hip6tese que 
seleccionar como correcta para cada qlJestao. 

•	 Nao apresente calculos. 

1.	 Na figura 1 esta representada a traject6ria de um projecti/. Os vectores t, It e t representam, em 

instantes diferentes, grandezas cinematicas caracteristicas do movimento do projectil. Considere 

desprezavel 0 efeito da resistEmcia do ar. 

Podemos afirmar que 0 par de vectores que esta correctamente identificado e: 

(A)	 t componente horizontal da velocidade;
 

It componente vertical da velocidade.
 y 

(8)	 t acelera~o;
 
t componente vertical da velocidade.
 

(C)	 t componente normal da acelera~o;
 
t componente vertical da velocidade.
 

(D)	 t componente tangencial da acelera~o; 
---:-) 
b	 acelerac;ao. 

(E)	 t componente horizontal da velocidade; 

t cornponente normal da acelera~o.
 
Fig. 1
 

2.	 Um pequeno corpo, ao ser abandonado num plano inclinado, desce ao lange da linha de maior 

declive desse plano, com velocidade constante. 

Podemos afirmar: 

(A)	 A resultante das forc;as que actuam sobre 0 corpo tem 0 sentido descendente do plano. 

(8)	 A resultante das foryas que actuam sobre 0 corpo realiza trabalho positivo. 

(C)	 A resultante das forc;as que 0 plano inclinado exerce sobre 0 corpo tem direc~o perpendicular 

ao plano. 

(D)	 0 peso do corpo realiza trabalho positivo. 

(E)	 A forc;a de atrito e a (mica forc;a que realiza trabalho. 
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3. Dois blocos A e 8, de massas iguais, que se deslocam sem atrito numa superficie horizontal, 

colidem frontalmente (figura 2). 

x 

Fig. 2 

Imediatamente antes da colisao, 0 m6dulo da velocidade de A e duplo do m6dulo da velocidade 
de B. Ap6s a colisao, os blocos seguem juntos. 

Nestas condi<;5es, podemos afirmar: 

(A)	 A variac;ao do momenta linear do corpo A e simetrica da variac;ao do momenta linear do corpo 8, 
durante a colisao. 

(8)	 0 momenta linear de A ap6s a colisao e simetrico do momenta linear de 8 antes da colisao. 

(C)	 0 m6dulo do momenta linear do sistema diminui durante a colisao. 

(D)	 Os impulsos das for<;as de interac<;ao entre os corpos A e 8 sao iguais, durante a colisao. 

(E)	 Ap6s a colisao, 0 momenta linear de A e igual ao momenta linear de 8 e igual ao momenta 
linear do centro de massa do sistema. 

4.	 Na gola de uma roldana fixa enrolou-se um fio, na 
extremidade do qual se suspendeu um corpo A (figura 3). 

o corpo, quando abandonado, desce e a roldana roda em
 

tome do eixo de rota<;ao horizontal que intersecta 0 plano
 

da figura no ponto O.
 

Despreze os efeitos da resistencia do ar e do atrito no
 

eixo da roldana. Admita que 0 fio nao escorrega na
 

gola da roldana.
 
Fig. 3
 

Nestas condi<;6es, durante 0 movimento, ...
 

(A)	 ... 0 momenta angular do sistema ro/dana + corpo A, em rela<;ao ao ponto 0, mantem-se 
constante. 

(8)	 0 momenta angular da roldana, em rela<;ao ao ponto 0, mantem-se constante. 

(C)	 a resultante dos momentos das fon;as aplicadas na roldana, em rela<;ao ao ponto 0, 
mantem-se constante. 

(D)	 a resultante dos momentos das for<;as aplicadas na roldana, em rela<;ao ao ponto 0, e nula. 

(E)	 a for<;a responsavel pela acelera<;ao da roldana tem m6dulo igual ao do peso do corpo A. 

V.S.F.F. 
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5.	 Duas cargas electricas pontuais, 0 1 e O2, de igual modulo e sinais contrarios, estao fixas nos 

vertices opostos de um quadrado (figura 4). 
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Fig. 4
 

Deste modo, podemos afirmar:
 

(A)	 0 valor do potencial electrico criado pelas duas cargas electricas no ponto A e negativo. 

(B)	 0 valor do potencial electrico criado pelas duas cargas electricas e maior no ponto 0 do que 

no ponto B. 

(C)	 A energia potencial electrica do sistema formado pelas duas cargas electricas tem valor 

positivo. 

(0)	 A energia potencial electrica do sistema formado pelas duas cargas electricas aumenta se as 

cargas passarem a ocupar vertices consecutivos do quadrado. 

(E)	 A diagonal AS do quadrado representa uma pon;ao de linha equipotencial do campo electrico 

criado pelas duas cargas electricas. 

6.	 Partfculas de massa m e carga electrica q penetram, numa dada direc<;ao, com velocidades de 
---f 

m6dulos diferentes, numa regiao do espa<;o onde existe um campo magnetico B uniforme cuja 

direc<;ao e perpendicular a da velocidade das partfculas. 

o grafico que traduz como varia 0 raio r da traject6ria circular das partfculas em fun<;ao do 

respectivo modulo, v, da velocidade com que as partfculas penetram nessa regiao e: 

(8) r	 (C)r (A) r 

v	 v v 

r	 (0) r (E) 

v	 v 
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2.2.1. A impulsao exercida pelo oleo X sobre 0 

corpo. 
10,1 an 

2.2.2. A massa volumica do material de que e feito 
o corpo. 
Se nao resolveu 2.1., considere 8,0 x 102 kg m 3 

a massa volumica do oleo X. 

II 

Apresente todos os calculos que efectuar. 

1.	 Um projectil de massa 40,0 g, no instante em que se move com energia cinetica 36 J, colide com 

um bloco de massa 800,0 g, que se encontra em repouso sobre uma superffcie horizontal, e fica 

incrustado nele. Considere desprezavel 0 efeito do atrito entre 0 bloco e a superficie horizontal. 

1.1.	 Calcule, em km h-1, 0 modulo da velocidade do projectil imediatamente antes da colisao. 

1.2.	 Calcule 0 modulo da velocidade do bloco imediatamente apos 0 projectil ter ficado incrustado. 

1.3.	 Enuncie a Lei que aplicou para responder a questao 1.2. 

1.4.	 Admita que a partir da posi~o P (figura 5) nao e possivel desprezar 0 efeito do atrito, sendo 

o coeficiente de atrito cinetico entre a superficie do bloco e a superficie horizontal 0,40. Se 
nao resolveu 1.2., considere 2,5 m S-1 0 modulo da velocidade. 

Calcule: 

1.4.1.	 A distancia percorrida pelo sistema bloeo + projeetil desde a posi9aO Pate parar. 

1.4.2.	 A varia9aO de energia mecanica do sistema bloeo + projeetil desde que 0 projectil fica 

incrustado no bloco ate que 0 sistema para. 

""""~:,,,.,"'"''''''''''''
 I """ ,,,,,,p 

Fig. 5 

2	 A figura 6 representa, em esquema, IJm tubo em U contendo dois Iiquidos nao misciveis, agua e 

um oleo X. A altura da coluna de oleo e 10,1 cm. 0 desnivel entre as superficies livres dos dois 
3Iiquidos e 1,1 cm. (Pagua =1,0 x 103 kg m- ) 

2.1.	 Calcule a massa volumica do oleo X. 

2.2.	 Um corpo homogeneo pesa 1,00 N no ar e 0,60 N quando esta completamente imerso no 

oleo X. 
Calcule: 

V.S.F.F.
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3. Um satelite S descreve uma orbita circular a volta da Terra (figura 7). 

M (massa da Terra) =5,98 x 1024 kg 

d (distancia entre os centros de massa do satelite e da Terra) = 1,20 x 107 m 

G =6,67 x 10-11 N m2 kg-2 

S 
/ 

I ~ 
\I 

I Terra \ 

®.. I 
I 

\ 
I 

\ 
I 

\ , I 
/ 

--- ... 

Fig. 7 

3.1.	 Passe a figura 7 para a sua folha de prova e desenhe um vector que possa representar 0 

campo gravitico criado pela Terra num ponto da orbita do satelite. 

3.2.	 Calcule 0 modulo do campo gravitico criado pela Terra num ponto da orbita do satelite. 

3.3.	 Estabelec;a uma expressao que permita calcular 0 periodo do movimento do satelite, em 

func;ao de G, M e d. 

3.4.	 Estabelec;a a relac;ao entre a energia cinetica do satelite e a energia potencial do sistema 

sate/ite + Terra. 
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III
 

Apresente todos os calculos que efectuar. 

Um grupo de alunos construiu um dispositivo que consiste num tubo de vidro estreito por onde 

passa um fio (figura 8). Numa das extremidades do fio suspenderam um corpo A, de massa m, e 
fixaram 0 outro extrema de modo a manter constante 0 comprimento do fio. 

Fon;aram 0 corpo A a radar num plano horizontal definido pela distancia d ao ponto O. 

Fig. 8 

1.	 Os alunos mediram, com um cran6metro, 0 tempo que 0 corpo A demorava a efectuar 20 voltas. 

Os valores medidos, para uma distancia d, encontram-se registados na tabela seguinte. 

n.O de voltas tempo/s 

20 9,56 

20 9,22 

20 9,44 

1.1.	 Os alunos pretendiam conhecer 0 periodo do movimento. 
Apresente uma razao para terem medido 0 tempo de 20 voltas em vez de medirem 

directamente 0 tempo de uma volta. 

1.2.	 Com base nos dados da tabela, calcule 0 valor medio do periodo do movimento e a 
respectiva incerteza absoluta. 

V.S.F.F. 
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2.	 Os alunos realizaram diversos ensaios, alterando 0 valor de d e mantendo eonstante 0 

eomprimento do fio. Para eada ensaio mediram 0 tempo que 0 eorpo A demorava a efeetuar 

20 voltas e eonstrufram 0 grafieo representado na figura 9, onde T representa 0 perfodo do 

movimento em eada ensaio e d a respeetiva distancia ao ponto O. 

70 x 10-2 

60 x 10-2 
. 

50 x 10-2
 

40 x 10-2
 

30 x 10-2
 

20 x 10-2
 

10 x 10-2
 

2,0	 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 d / em 

Fig. 9 

2.1.	 Com base no grafieo, estabele<;a a rela<;ao entre 0 quadrado do perfodo do movimento, T2
, 

e a distaneia, d, do plano do movimento ao ponto 0, exprimindo a eonstante de 

proporcionalidade no 81. 

2.2.	 Caleule 0 modulo da veloeidade angular do movimento do eorpo A quando a distaneia d e 
10,0 em. 

FIM 

115.V2/8 



COTACOES 

I 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

10 pontos 
10 pontos 
10 pontos 
10 pontos 
10 pontos 
10 pontos 

60 pontos 

II 
1. 

1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 

1.4.1. .. 
1.4.2. . 

9 pontos 
6 pontos 

8 pontos 
10 pontos 

7 pontos 
15 pontos 

2. 
2.1. 
2.2. 

2.2.1 
2.2.2. . 

6 pontos 
14 pontos 

10 pontos 
20 pontos 

40 pontos 

3. 
30 pontos 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 

. 
.. 
.. 
. 

6 pontos 
8 pontos 

14 pontos 
12 pontos 

40 pontos 

1. 
III 

110 pontos 

1.1. 
1.2. 

6 pontos 
7 pontos 

2. 
2.1. 
2.2. 

10 pontos 
7 pontos 

13 pontos 

17 pontos 

30 pontos 

TOTAL.................................................... 200 pontos
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