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Cursos Gerais e Cursos Tec~IJ..:)glcos 

FfSICA 
YERSAo I 

Utilize para 0 modulo da acelera(fao da gravidade 9 = 10m 5-2 

•	 As seis questoes deste grupo sao de escolha multipla. - •	 Para cada uma das seis questoes deste grupo sao Indicadas CinCO 

hlp6teses A, B, C. 0 e E das quais so uma esta correcta 

• Escreva, na sua folha de prova. a letra correspondente a hip6tese que 
I seleccionar para cada questao. 

~	 Nao apresente calculos 

1.	 Um corpo move-se numa traject6ria circular com velocidade de m6dulo ;~onstante. 

Nestas condi~6es: 

(A) A resultante das for~as que actuam no corpo s6 tem componente tangenciai. 

(8) A velocidade e, em cada ponto, perpendicular a direcr;ao tangente a traject6ria. 

(C) A resultante das forr;as que actuam no corpo e nula 

(0) A resultante das for~as que actuam no corpo e, em cada instante, perpendicular avelocidade. 

(E) A acelerar;ao do movimento tem, em cada instante. a mesma direcr;ao da velocidade. -
2.	 Observe a figura 1. Sobre a placa de sec~ao circular A de raio r.
 

actuam forr;as F" F2 e F3 , complanares no plano xOy, de m6du


los iguais a F. A placa pode radar em torno de um eixo fixo que
 

Ihe e perpendicular e que passa pelo ponto 0. As direcr;oes das
 

forryas mantem-se invariaveis em rela~ao ao eixo de rotar;ao da
 

placa.
 

Em relar;ao ao ponto 0, 0 momento...
 
->
F, 

(A) da for~a F1 e r F 8z• 

(8) da forr;a F e -r F e'z2 

(C) da forr;a F e nulo.3 

(0) do sistema de forr;as F1 , F e F3 e nulo.2 

(E) do sistema de forr;as F e F e rF 8z-	 Fig. 1 2 3 
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3. ~s vasos A, 8 e C cUJas areas da base A estao aSSlnaladas na Ilgura 2. contem. respectl

"rner:e. agua aze':e e e:anol 2;'e a mesma altura 

Matenal 

AQua (A) 0.958cB Azelte (8) 0.920 
Etanol (C) 0790 

Ta[Jela 1 

:::onsultando a Tabela 1. pode allrmar-se 

(A) A lorya de pressao no lundo do vasa B e Igual a lorya de pressao no lundo do vasa A 

(8) A lorya de pressao e Igual no lunda dos vasos 8 e C. 

(e) A pressao no lunda do vasa C e maior do que a pressao no lunda do vasa A 

(D) A pressao no lunda da vasa A e maior do que a pressao no lunda do vasa B.	 
(E) A pressao e igual no lundo de qualquer dos vasos. 

4.	 Estabelece-se entre duas placas metalicas paralelas entre si. a distancia d,. uma diferenya de 

potencial electrico. Afastam-se as placas ate a distancia dz. mantendo-se constante a dilerenya de 

potencial. Nestas condiyoes. 0 gralico que traduz como varia 0 modulo do campo electrico. E, 
criado entre placas. em lunyao da distancia d entre etas. e: 

EE	 E 
(A) (8) (C) 

£, 

£) 1----+-----=....., 

d	 d d 

E E(0) (E) 

d d 
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2 U~ sistema ~JnS:i:~I(jc por lrE:S discos Ilgados en1re Sl, encontra-se sobre "ma mesa de ar, plana 

e ~ 0r1Zonlai e"~ rer:;0US(~ Nurr dado lnslanle os OISCOS separam-se sob acc;:ao de foryas Interlores 

ae sistema e Cassa'Tl a mover-se sobre a mesa 

A ':gura 5 recresE<lla rlum l'lstante posterior as poslc;:6es dos discos A, Bee (supostos 

pC~11uals) no 'efe'enclal conSlderado, e as respectlvas velocldades V'A = 3,0 e', (m s ') 

Veo = -3,5 e', - 3,5 e', (ms 1) e Vc 

Os discos te~ massas mA = 100 g, mB = 200 g e mc = 300 9 

Despreze as '~'c;:as reslstenles 

1m 

4,0 

3,0 

2,5 

2,0 

A. --_. 

; 

'\.8 
VA 
-~ 

1,0 
C 

~ 
1,0 2,0 

Fig 

3,0 

5 

4,0 ,1m 

2.1. Qual a velocidade do centro de massa do sistema no referencial considerado? 

Justifique 

2.2. Para 0 sistema formado pelos tres discos: 

2.2.1. Determine a posiyao do centro de massa, em relayao ao referencial considerado. 

2.2.2. Qual era a posiyc3o do centro de massa, em relayc30 ao referencial considerado, 

quando os tres discos se encontravam em repouso sobre a mesa de ar? Justifique. 

- 2.3. Determine a velocidade vc. 

3. Um satelite artificial, de massa m, descreve uma orbita circular, em torno da Terra, a uma altura 

h ::= rT da superffcie terrestre. 

Considere mr a massa da Terra, rT 0 raio medio da Terra eGa constante de gravitayao. 

3.1. Calcule a razao entre os modulos do campo gravitacional a superficie da Terra e num ponto 

da orbita do satelite. 

3.2. Determine, em funyao de fT/-r, rT e G, 0 modulo da velocidade orbital do satelite. 

3.3. Determine, em funyao de m, fT/-r, rT e G, a energia mecanica do sistema sate/ite + 

quando 0 satelite se encontra em orbita. 

Terra, 
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III 

-I 

APresente~d~S os calculos que efectuar. i 

J~ ;;r~po de alunr;s pretE::ndla . dillcar exper/mentalmente a rndependencla da componente hOrizontal 

e:::o C::Jmponente,ert r;al do rrreVlmento de um projectil lanr;:ado hOrlzontalmente 

J:	 zaram 0 segu'ite materia! 

• dlSpoSltlvo para lanyar p'::JjeClelS
 

• ouas esferas de ayo
 

• maquina foto';.Jrafrca corr dlSPOSltivO estroboscoplCo 

• regua e folha de papel 

Com 0 auxllio do dlSpOSltlVO atras tndlcado, duas esferas de ayo A e B foram largadas, 

Slmultaneamentc, de tal modo que a esfera A caisse Iivremente e a esfera B fosse lanr;:ada 

horizontalmente com velocidade de modulo v 

As posiyoes das duas esleras, durante 0 movlmento, foram registadas em pelicula fotografica a 

Intervalos de 0,05 s 

Apos serem visualizadas, na fotografia, as diferentes posiyoes fcram medidas, em relayao a um sistema 

de elxos apropnado, e representadas esquematlcamente contorme indicado na tigura 7 (A, .), 

1.	 Justiflque, com base na llgura 7, como 

pode conclUir que a componente 

honzontal e a componente vertical do 

movimento do projectil B sao 

Independentes 

2.	 0 valor medio do modulo da velocidade 

com que 0 disposltivo lanya projecteis 

honzontalmente e 200 em S~l atectado 

de uma incerteza de 5% 

2.1.	 Calcule 0 intervalo de valores
 

possiveis para 0 modulo da
 

velocidade de lanyamento,
 

2.2.	 CalcuJe as coordenadas de 

posiyao da esfera B, e as ~. --:=.-.:: ;-~ ~:-~~.F~~i- :;:;.... ~~: "-1 -' ~~~•• ' ~.:.~ ~:;.: -.~ 

respectivas incertezas absolutas, ~1-00- ~8S' -, ~~~,:; :;;; ;:: ;:. ,: :, '::::I;l';:~;;;::: . , 
ao tim de 0,5 s de movimento.
 

Justifique,
 [~~.,"~:::":~""- ..•.:,,~.:~;:'.: ••.~~,;.!, ' 
Ter em conta, apenas, a incerteza 

do valor da velocidade de 

lanc;;amento, 

Fig_ 7 
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Um ~rotao c:'?ne:ra, com veroCidaeje numa regl30 c~Ce ey,s:e um campo electrrco unlforme 

f. d,recr;ao ca 'Jeiocldade com que 0 ~fot30 penetra r,::ssCJ re':;130 faz um angulo de 900 com a 

G,recc;;ao cas lin has de carrpo electr,co Considerar-::; ae:enas a acr;ao do campo electrlCO 

L:':'fc'':le c ~C)'JImento do protao nessa regiao e 

(A) Jnlfor~e e a traJectona descrita e rectilinea 

(B) i:ceieraC8 e a traJectorla cescrlta e para801lca 

(e) '-.1niforrre e a traJect6ria descrlta e circular 

(0) ,Jniforrnenente acelerado e a traJect6ria descrita e '::rfcular 

(E) Lnlforrnemente acel,erado e a traJect6ria descrlta e rectllinea 

E	 0 so:eno,de ML e percorrldo por uma corrente e:ec\rlca estaclonarla cUJo sentrdo esta 

representado na figura 3 
L 

M 

o~ ___ 

x	 Fig 3 

Qual dos esquemas seguintes representa 0 diagrama das Iinhas de campo magnetico num 
ponto do Interior do solen6ide e afastado das suas extremidades? 

(C) 

x xx rd 
(0) (E) 

x 
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Apresenle lodos os caiculos que efectuar. 

1. Observe a fi;Jura 4 U", corpo C de massa 2.0 ,; e lanr;ado da POSIt;<30 P. com veloCidade de modulo 

12.0 m s' ao longo oe uma calha com um tro~::: ilonzonlal Nesse troyo. 0 atnto nao e desprez3vel 

e venflw-se que 0 corpo atlnge 0 ponto 0 cor- •elocldade de modulo 11,0 ms- 1 

As letras SeT Indlcarr respectlvamente 0 PO~i:=:J medlo e 0 ponto mais alto do troyo semicircular 

da calha de ralo 1.5 m. situada no plano ver1lca, Consldere desprez3vel 0 alnto no tror;o curvilineo 

I 

\"L 
s 

o ---~llO" 
x 

c 

I' Q 

1.1. JustJfique a afirma9ao verdadeira, supondo constante a for9a de atrito. 

,,0 trabalho realizado pela for9a de atrito, relativo aos materiais do corpo C e da calha, 

quando este se desloca do ponto P para 0 ponto G, e -23 J". 

1.2. Calcule 0 modulo da reacyao da calha sabre 0 corpo quando este passa no ponto S. 

1.3. Verifique se 0 corpo C atinge a posi9ao T da calha. 
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COTAC;:;OES 

;:; 
3 

5 

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

60 pontos 

I] 

, 

2. 

1.1 . 
1.2. 
1.3. 

2.1. 
2.2. 

2.3. 

2.2.1. 
2.2.2. 

. 
.... 

14 pontos 
13 pontos 
13 pontas 

_._------~_._--

40 pontos 

10 pontos 
16 pontos 

9 pontos 
7 pontos 

14 pontos 

3. 
3.1. 
3.2. 
3.3. 

8 pontos 
11 pontos 
11 pontos 

40 pontos 

30 pontos 

110 pontos 

III 

1. 
2. 

2.1 .. 
2.2... .... 

10 pontos 

6 pontos 
14 pontos 

30 pontos 

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