
Física - MA

2º Teste (duração: 1h30min)  07-01-2020 – 15h00

                                            1º Exame (duração: 3h00min)  07-01-2020 – 15h00

Sublinhe  a opção escolhida:

                        2º Teste                                1º Exame

Um aluno que realize o 2o teste apenas deve resolver os grupos 3 e 4, se
realizar  o  1º  exame  deve  resolver  todos  os  grupos  1,  2  ,3  e  4.  

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 nos grupos 1 e 2:

- 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 final 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 (T: 0 val, 0 val) ou (E: 2.5 val, 2.5  val) 

Dois  objetos,  de  massas  m1 =10kg  e  m2=5Kg,   ligados  por  um  fio
inextensível,  são  puxados  como  se  mostra  na  figura  por  uma  força
T2=75 N. Despreze o atrito entre os objetos e o plano. 

a) Calcule a aceleração de cada um dos corpos. 



b) Demonstre que   1 2 1 1 2T T m m m   e calcule T1.



Grupo 2 (T: 0 val, 0 val) ou  (E: 2.5 val, 2.5 val) 

Uma pequena esfera de massa  m está suspensa por um fio,  de comprimento  L.  A
esfera gira com velocidade constante v, descrevendo uma circunferência de raio R.

a)  Determine  o  valor  da  aceleração  centrípeta  necessária  para  este  movimento
circular. Aplique ao caso de R=0.5m e v= 2m s-1.



b) Obtenha a expressão do ângulo   do fio com a vertical em função  da velocidade v. Aplique ao caso de a).



Grupo 3 (T: 5 val, 5  val) ou  (E: 2.5 val, 2.5 val) 

O pêndulo da figura é largado com velocidade nula da posição mais alta à
direita. Considere um ângulo de 30º e um comprimento de 10m. O fio tem
uma massa de 1g e  o corpo suspenso tem uma massa de 100kg.

a) Desprezando a massa do fio e qualquer força de atrito, calcule a
velocidade do corpo quando este passa pelo ponto de altura mínima.



b) Calcule a tensão do fio nos dois casos extremos representados na figura de a). 
Considerando a massa linear do fio, calcule então a velocidade das ondas no fio.



Grupo 4 (T: 5 val, 5 val) ou (E: 2.5 val, 2.5
val) 
a) Um esquimó construiu um Igloo como um hemisfério de
1.5m de raio.  No exterior estão - 40 ºC e o esquimó quer
manter o interior a 0 ºC, afim de não derreter as paredes do
igloo. Qual é a potência que deve ter a lamparina do esquimó
para compensar as perdas de calor por condução nas paredes?

Dados: kgelo=2.2 J/ (s m ºK); espessura paredes L=20cm



b) Ele recolheu 500g de gelo a -40 ºC. Determine a quantidade de calor total
necessária para aquecer e derreter o gelo, aquecer e evaporar a água  toda. 
Quanto tempo necessitaria a lamparina de a) arder para libertar este calor?
Dados: c vapor de água = 2020 J kg - 1 ºK – 1, c gelo = 2220 J kg - 1 ºK - 1, 
c água = 4186 J kg  - 1 ºK - 1, L fusão = 33,5 x 10 4 J kg – 1,  L vaporização = 22, 6 x 10 5 J kg - 1


