
Física - MA

1º Teste (duração: 1h30min)  07-11-2019 – 18h00

Não é necessário usar folhas de teste, deve resolver os problemas neste
enunciado.

Apenas pode utilizar uma máquina de calcular não programável,  sem
memória.

Só serão consideradas as respostas dadas em função dos parâmetros
expressos  nos  enunciados  e  devidamente  justificadas,  com
demonstração do trabalho realizado.

Nº___________________

Nome____________________________________________________________________        

Estratégia em 7 passos recomendada para resolver exercícios:

- identificar todos os corpos (ou pontos) relevantes, em esquemas que ilustrem o

problema,

- identificar e representar todas as forças que actuam em cada corpo,

- escolher um referencial por corpo,

-  decompor  todas  as  forças  em componentes  segundo o  referencial  de  cada

corpo,

- aplicar a 2a lei de Newton para obter as equações das forças e do movimento,

- quando é pedido, resolver as equações do movimento,

- apenas no fim deve substituir os valores do parâmetros, após convertê-los em

unidades do sistema internacional (kg, m, s) e realizar a aplicação numérica para

calcular o resultado fina e determinar a respectiva unidade.

Pode seguir outra estratégia da sua preferência,  mas se seguir estes
passos, mesmo que não tenha tudo certo,  serão contados pontos por
cada passo.      



Grupo 1 (5 val, 5  val) 

O semáforo da figura tem um peso de 300 N. 
Está ligado a um fio que, por sua vez,  se liga a 
dois outros (de massa desprezável), 
fixos a um suporte vertical. 

a) Calcule as tensões T1 e T2 nos fios de suporte. 

(Sugestão: repare que 57º + 33º = 90º)

33º 57º 



b) Um vento muito forte horizontal começa a soprar da esquerda para a direita, criando
mais  uma  força  (de  arrastamento)  no  semáforo  apenas  que  supomos  constante  e
horizontal, somando-se , ficando o 3o fio  com uma inclinação de 30º para a direita. 

Calcule de novo as tensões T3, T1  e T2 nos fios de suporte.



Grupo 2 (5 val, 5 val) 

Dois objectos, de massas m1 e m2, estão ligados por um fio inextensível, como
é mostrado na figura. Despreze o atrito entre os objectos e o plano inclinado e
determine:
a)a aceleração de cada objecto; 

30º 45º



b) a tensão no fio.


