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DAS PROVAS 

AO ENSINO SUPERIOR -

PROVAESPECiFICA DE FiSrCA 

EPOCANORMAl 

TEMPO PARA A REALlZA9Ao DA PROVA: l1J horas 

TOLERANCIA: l.llQJ minutos 

MATERIAL ADMITIDO: Exclusivamente material de escrita 

Esta prova tem L5J paginas e termina com a palavra FIM. 

A cotac;;clo de cada pergunta encontra-se indicada ap6s 0 tim da prova. 

Justifique as respostas de um modo sucinto e fundamentado. 

Apresente os calculos que efectuar. 

Considere 

1. Dois carros, A e B, entram numa corrida, numa pista horizontal e recta, de 2000 m de comprimento. 

o carro A, de 1200 kg de massa, parte com 5.0 segundos de avan~o sobre 0 carro B. Cada condutor -
mantem constante a acelera~ao do seu carro durante os primeiros 10 segundos do movimento. 

Depois, tera de manter constante a leitura do velocimetro, carregando no acelerador apenas a 

suficiente para anular as perdas par atrita. 0 carro A atinge a velocidade de 144 km h-1 aa fim dos 10 

primeiros segundas de mavimenta. 0 carro B, depois de atingir a velocidade constante, percarre a 

espa<;:a entre duas marcas na pista, distalltes de 100 m, em 2.0 segundas. 

1.1 - Calcule: 

1.1.1 . a acelera<;:ao de cada carro durante 0 percurso; 

1.1.2 - 0 intervalo de tempo que decarre entre a chegada ameta dos dais carros; 



1.2 - Determine 0 coeficiente de atrito entre 0 carro A e a estrada, sabendo que, se durante 0 

perfodo em que a velocidade e constante, 0 condutor deste carro tirasse 0 pe do acelerador, sem 

travar, 0 carro pararia ao fim de 400 m (considere que todo 0 atrito no movimento do carro e com a 

estrada). 

1.3 - Admitindo que 40% da energia consumida pelo motor do carro A e perdida por atrito, 

calcule a potencia desenvolvida por aquele motor, no instante em que A atinge a velocidade maxima. 

1.4 - Considere, agora, que a pista de 2000 m e, nao rectilfnea, mas circular de 400 m de raio. 

Calcule a acelerac;:ao do carro A, no perfodo em que 0 velocfmetro indica 144 km h-1. 

2. Dois discos, A e B, de massas iguais, movem-se sem atrito, numa mesa horizontal, com 

velocidades : 

~ ~ 
vA =4.0 ux [m s·1] 

~ ~ 
vB = - 2.0 uy [m s-1] 
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Figura 1 

Num dado instante sofrem uma colisao, apos a qual 0 disco B se move com a velocidade: 

2.1 - Determine a velocidade do disco A, apos a colisao . 

2.2 - Mostre que, no processo considerado, nao houve conservac;:ao da energia cinetica de 

translac;:ao do sistema. 



2.3 - Uma frac<;:ao da energia cinetica de transla<;:ao perdida foi convertida, entre outras, em 

energia cinetica de rota<;:ao. Sabendo que a varia<;:ao do momenta angular de A (devida a colisao) 

relativamente a um dado ponto fixo, foi de 2.0 x10-2 U 
~ 

z [kg m2 s-1], calcule a varia<;:ao do momento 

angular do disco S, relativamente ao mesmo ponto. 

3. Uma partfcula de 2.5 g de massa move-se, segundo OX (entre os pontos x = -18 cm e 

x =18 cm), sob a ac<;:ao de uma for<;:a 1 =F(x) U:. A lei de varia<;:ao de F(x) com a coordenada da 

partfcula esta representada graficamente na figura 2. 
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Figura 2 

o vector posi<;:ao da partfcula em qualquer instante t, relativamente aorigem do referencial, 0, 

e: 

~ ~ 
r (t) = xm sen (cut + <1» Ux [SI]. 

3.1 - De um exemplo de um sistema ffsico que realize a descri<;:ao apresentada. 

3.2 - Sabendo que, no instante t = 0, a partfcula se encontra no ponto de abcissa 

x = 18 cm, determine: 

3.2.1 - os valores de xm' cu e <1>; 

3.2.2 - a expressao da velocidade, v(t). Trace 0 grafico de v(t) em fun<;:ao do tempo, no 

intervalo [0; T/2], onde T designa 0 perfodo do movimento. 



3.2.3 - 0 trabalho realizado por F(x) quando a partfcula se desloca entre os pontos x =0 e 

x =18 em. Verifique que este trabalho e igual a variayao da energia cinetica da partfcula, quando 

esta se desloca entre as posiyoes referidas. 

4. Uma esfera de 1.0 x1 0-7 m3 de volume e massa volumica 5.3 x103 kg m-3, move-se no seio de um 
--) 

Ifquido de massa volumica 1.3 x103 kg m-3. A forya de atrito, Fa' que 0 Ifquido exerce sobre a esfera, e 

--) 

proporcional, em qualquer instante, avelocidade, v , com que a esfera se move: 

~ --)
F =-6.0x10-1 v [SI].a 

--) 
4.1 - Calcule, em funyao de v , a resultante das foryas a que a esfera fica sujeita no interior -

do Ifquido, durante 0 seu movimento descendente. 

4.2 - No seu movimento, a esfera acaba por atingir uma velocidade constante. Determine 0 

valor dessa velocidade. 

--) 
5. Um feixe de protoes desloca-se, com velocidade constante, v, segundo OX. As particulas 

atravessam, sucessivamente, duas regioes, J e II, caracterizadas do seguinte modo: 

- em I, existe um campo magnetico, 8 
-~ 

1 ;
 

--) . --) --)
 
- em II, coexistem um campo magnetico, 82, e um campo electrico, E = E uy . 

o x
I II 

Figura 3 



Todos os campos sao uniformes nas regi6es em que foram definidos e anulam-se fora delas. 

A interacc;:ao gravitica nao esignificativa. 

Quais as condic;:6es a que devem obedecer os campos ~ e S; para que 0 feixe nao sofra 

qualquer perturbac;:ao no seu movimento, enquanto atravessa as regi6es I ell? Se em vez de um 

feixe de prot6es. fosse um feixe de electr6es, as condic;:6es estabelecidas manter-se-iam? 

6. 6.1 - Os dois recipientes, A e S, da figura 4, separados por uma parede estanque e 

amovivel, contem ambos 0 mesmo gas perfeito. 

A B 

Figura 4 

Os valores do volume ocupado pelo gas e da pressao e temperatura a que este se encontra, 

em cada um dos recipientes sao: 

V A ::: VB; 

PA ::: 2 PB ::: 4.8 x10 5 N m-2;
 

TA ::: TB·
 

Num dado instante e retirada a parede de separac;:ao entre os dois recipientes. Sabendo que 

nao se verifica alterac;:ao da temperatura do sistema, determine 0 valor da pressao depois de atingido 0 

equilibrio. 

6.2 - Mantendo constantes 0 volume e a temperatura de qualquer gas, a pressao aumenta 

com 0 numero de particulas existentes no recipiente que 0 contem. De uma interpretac;:ao cinetica 

deste comportamento. 

FIM 



1 

COTAc;Ao 

1.1 .1 4 

1.1.2 6 

1.2 6 

1.3 6 

1.4 5 

2.1 6 

2.2 6 

2.3 6 

3.1 3 

3.2.1 4.5 

3.2.2 4 

3.2.3 6.5 

4.1 5 

4.2 5 

5 15 

6.1 6 

6.2 6 

TOTAL 100 


