
Física - MA

1º ou 2º Teste (duração: 1h30min)  27-01-2020 – 11h30

                                            1º Exame (duração: 3h00min)  27-01-2020 – 11h30

Sublinhe  a opção escolhida:

             1º Teste                   2º Teste                 2º Exame

o 1º Teste corresponde aos grupos 1 e 2, 

o 2o teste consiste nos grupos 3 e 4, 

o 2º exame é composto pelos 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 (bem legível) ___________________

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 (Exame: 2.5 val, 2.5  val) 

O objeto da figura está em equilíbrio. Determine: 

a) as tensões T1 e T2 ; 

60N



b) a massa m.  



Grupo 2 (Exame: 2.5 val, 2.5 val)

O cubo grande desliza  sobre  uma mesa  horizontal,  sem atrito.  O

coeficiente de atrito estático entre os dois cubos vale 0,7 e o cinético

vale 0,5. 

a) Escreva a 2a Lei de Newton que atua no corpo superior e a 2a Lei

de Newton que atua no cubo inferior, incluindo todas as forças. 
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b)  Qual é a força  F  máxima que se pode aplicar ao cubo pequeno, de modo que não escorregue?

Calcule também a aceleração do conjunto.



Grupo 3 (Exame: 2.5 val, 2.5 val)

A função de onda de uma onda estacionária, que se propaga numa

corda com ambas as extremidades fixas, é a soma de duas ondas com

velocidades opostas, dadas em unidades SI por y1(x,t) = 0,5 cos (314 x

- 6.28 t)    e  y2(x,t) = 0,5 cos (314 x + 6.28 t) . Determine para estas duas ondas: 

a) a amplitude, o número de onda e o comprimento de onda;



b) bem como a frequência angular, a frequência, o período e a velocidade.



Grupo 4   (Exame: 2.5 val, 2.5 val) 

a) Uma corredora de 60 kg gera 1200 kJ de calor em 30 minutos de 

corrida. Se este calor não for dissipado, qual é o aumento de

temperatura sofrido?

Dados: Calor específico médio do corpo humano = 3500 J/(kg ºC)



b) Considere o ”aparelho de Joule”. A massa suspensa no fio é de 5,0 kg e o

tanque tem 100g de água e paredes bem isoladas. Qual é o aumento de

temperatura da água após a massa cair de uma altura de 2 m? 

Dados: Calor específico da água (fase líquida) = 4186 J/(kg ºC)


