Processo Seletivo/UFU - dezembro 2008 - 1ª Prova Discursiva

FÍSICA
PRIMEIRA QUESTÃO
Um bloco de massa m1 = 2 kg é solto do alto de um trilho no ponto A a partir do repouso. Desliza ao longo do trilho
suposto sem atrito e se choca com outro bloco de massa m2 = 1 kg que inicialmente está em repouso no ponto B, a uma
altura do solo h2 = 5 m, na extremidade horizontal direita do trilho.
Ocorre uma colisão perfeitamente inelástica; os blocos se grudam e se deslocam juntos até o ponto C, distante
4 m (na horizontal) de B.
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Considerando a aceleração gravitacional g = 10 m/s2, determine
A) a velocidade dos blocos imediatamente após a colisão.
B) a velocidade com a qual o bloco de massa m1 chega para colidir com o bloco de massa m2 .
C) a variação da energia mecânica do sistema durante a colisão.
D) a altura do ponto A (h1) para que os blocos consigam chegar ao ponto C.

SEGUNDA QUESTÃO
Considere o filamento de uma lâmpada, de 0,5 cm de altura, que se encontra a 10 cm de um espelho (em seu eixo).
Esse filamento tem sua imagem projetada sobre uma parede a 3 m de distância desse espelho.
Determine
A) o tipo da imagem (real, virtual, ou imprópria). Explique.
B) o tipo do espelho (plano, côncavo, ou convexo). Explique.
C) a altura da imagem. Explique se a imagem é invertida ou não.
D) a distância focal do espelho.
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TERCEIRA QUESTÃO
Um iceberg (bloco de gelo com densidade volumétrica = 0,92 g/cm3) de volume Vo cm3 (onde Vo é uma constante)
bóia na água do mar (de densidade volumétrica = 1,03 g/cm3).
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Esse iceberg derrete-se completamente e se mistura com a água do mar.
A) Determine o volume do iceberg que se encontra submerso (parte que se encontra abaixo do nível da água do mar),
antes de ele derreter.
B) Encontre o volume total de água líquida (de densidade volumétrica = 1,0 g/cm3), resultante da transformação do
iceberg ao se derreter.
C) Desprezando qualquer outro fator (como as variações de temperatura, salinização, densidade da água do mar, por
exemplo) e utilizando apenas a comparação das respostas dos itens A e B, explique o que ocorrerá com o nível da
água do mar (subirá, descerá, ou permanecerá inalterado) se icebergs boiando nessa água derreterem.

QUARTA QUESTÃO
Em uma escola secundária de uma cidade à beira mar, onde a temperatura da água na torneira do laboratório
escolar era 20 o C e a tensão na instalação elétrica 120 V, um grupo de alunos aqueceu 300 cm3 de água em uma xícara,
utilizando um aquecedor elétrico portátil de potência elétrica desconhecida. Essa água entrou em ebulição após 200 s
da aplicação do referido aquecedor.
Considerando que toda a energia fornecida pelo aquecedor foi utilizada para aumentar a temperatura da água e
utilizando os dados
- 1 cal = 4J ;
-

densidade da água = 1 g / cm3;

-

calor específico da água = 1 cal / (go C),
determine

A) a quantidade de calor utilizada pela água para entrar em ebulição.
B) a potência elétrica do aquecedor.
C) a corrente elétrica no aquecedor.
D) a resistência elétrica do aquecedor.
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