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Associação UNIFAL-MG/UFLA/UFSJ 

 

Número de inscrição:   

 

ATENCÃO! 
- A duração da prova é de 3 horas; 
- Não coloque seu nome na prova. Apenas escreva em cada folha o número de inscrição 
que se encontra no comprovante de inscrição; 
- A prova é constituída de 10 questões; 
- Escolha 6 questões para resolver. Caso mais questões sejam resolvidas, somente as 6 
primeiras serão consideradas; 
- Escreva de modo bem claro as questões escolhidas em cada folha; 
- Escreva somente uma questão em cada folha, frente e verso; 
- Pode usar calculadora não programável e sem acesso externo (internet, 3G, wifi, etc); 
- A prova deve ser escrita com caneta preta ou azul, não use grafite (lápis, lapiseira, etc); 
- Não é permitido o uso de telefone celular. 
 

  



1) Um bloco de massa m=2,0 kg é deixado 
cair de uma altura h=40 cm sobre uma mola 
de constante elástica k=1960 N/m (Fig. 2). 
Determine a variação máxima de 
comprimento da mola ao ser comprimida. 
 

 
 

2) Na Figura abaixo, uma bola maciça de 
latão de massa 0,280 g rola suavemente ao 
longo do trilho quando é liberada a partir do 
repouso no trecho retilíneo. A parte circular 
do trilho tem um raio R=14,0 cm e a bola 
tem um raio r<<R.  Quanto vale h se a bola 
está na iminência de perder contato com o 
trilho quando chega ao ponto mais alto da 
parte curva do trilho? 
 

 

 

3) O ciclo de Brayton, assim chamado 
devido ao seu criador George Brayton 
(1830–1892), é a base para turbinas a gás e 
alguns modelos de motores a jato. Ele é 
composto de 4 transformações alternadas 
entre isobáricas e adiabáticas 
(isentrópicas), como ilustrado na Figura X. 
Neste ciclo, denomina-se a taxa de 
compressão  como sendo a razão entre as 
pressões máxima e mínima do ciclo 
( = /  ).  
Seja uma máquina térmica, operando em 
ciclo Brayton, utilizando como substância 
de trabalho um gás ideal de coeficiente 
adiabático . Obtenha a eficiência desta 
máquina, em função apenas de  e . 
 

 
Figura X: Diagramas pV (à esquerda) e TS (à 
direita) ilustrando o Ciclo Brayton: em pV é 
possível visualizar o trabalho total do ciclo , 
enquanto em TS temos o calor total =

+ , onde  e  são os calores 
absorvido (omitido da figura) e expelido pelo 
ciclo, respectivamente. 
 

 

 

 

 



4) O coeficiente de expansão volumétrica da água pode ser representado pela seguinte 
expressão: 

( ) = + + +  
 
sendo que, quando os coeficientes são = −6,992 × 10  ℃ , = 1,866 ×
10  ℃ , = −2,878 × 10  ℃  e = 2,614 × 10  ℃ , a expressão acima é 
válida entre os limites de −10 a +50 ℃, com precisão de 1 em 10 . Obtenha a expansão 
volumétrica relativa, ( − )/ , de uma amostra d’água que sofra uma expansão entre 
os dois limites desta expressão, com a mesma precisão. 
 

5)  Um condutor em forma de anel com raio 
a possui carga Q distribuída uniformemente 
ao longo dele. O ponto P situa-se ao longo 
da reta perpendicular ao anel passando pelo 
seu centro. A figura abaixo ilustra a 
situação. (a) Utilizando argumentos de 
simetria desenhe o vetor campo elétrico 
resultante sobre o ponto P. (b) A distância 
de diferentes elementos de carga dQ ao 
longo do anel até o ponto P varia? (c) 
Demonstre que o módulo do campo elétrico 
em P é dado por: 
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6)  Na figura a baixo uma barra condutora ab 
está em contato com os trilhos ca e db. O 
dispositivo encontra-se em um campo 
magnético uniforme 0,8 T perpendicular ao 
plano da figura. (a) Calcule o módulo da fem 
induzida na barra quando ela se desloca da 
esquerda para a direita com velocidade igual a 
7,5 m/s. (b) Em que sentido a corrente flui na 
barra? (c) Sabendo que a resistência do circuito 
abcd é igual a 1,5 , determine o módulo, a 
direção e o sentido da força necessária para 
manter a barra se deslocando da esquerda para 
a direita com a velocidade de 7,5 m/s (despreze 
o atrito). (d) Compare a taxa de trabalho 
mecânico realizado pela força (Fv) com a taxa 
de energia térmica dissipada no circuito (RI2). 

 

 
 



7) Uma corda sob tensão TI , oscila no terceiro harmônico com uma frequência f3 , e as 
ondas na corda têm comprimento de onda λ3 . Se a tensão for aumentada para TF = 4TI e a 
corda for novamente levada a oscilar no terceiro harmônico, mosque que a frequência de 
oscilação será f3

F=2f3
I e 3

F= 3
I. 

 
 
8)  Uma fonte S e um detector de ondas de 
rádio D estão localizados ao nível do solo a 
uma distância d, conforme a figura à seguir. 
Ondas de rádio de comprimento λ chegam a 
D, pelo caminho direto ou por reflexão 
numa certa camada da atmosfera. Quando a 
camada está numa altura H, as duas ondas 
chegam em D exatamente em fase. À 
medida que a camada sobe, a diferença de 
fase entre as duas ondas muda, 
gradualmente, até estarem exatamente fora 
de fase para uma altura de camada H + h. 
Expresse o comprimento de onda λ em 
termos de d, h e H . 
 

 

 
 
9) Um fóton com comprimento de onda o sofre uma colisão Compton e é espalhado para 
trás em sentido contrário ao incidente. Em seguida este fóton incide sobre uma placa de 
sódio, onde ocorre efeito fotoelétrico. O fotoelétron emitido tem velocidade desprezível. 
Sabendo que a função trabalho do sódio é 2,1 eV, calcular o.  
 
 
10) O elétron em um átomo de hidrogênio se encontra no estado 6f. (a) Quais são os 
valores de n e l? (b) Qual o valor da energia do elétron? (c) Calcule o módulo de L


. (d) 

Determine todos os valores possíveis do módulo d componente Lz do momento angular. 
 
 


