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Número de inscrição

ATENÇÃO!
- 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 constitúıda 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.�
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�� ��1 Na figura abaixo uma corda, presa a um oscilador senoi-
dal no ponto P e apoiada em um suporte no ponto Q, é
tensionada por um bloco de massa m. A distância entre
P e Q é L = 1, 20m. A massa espećıfica linear da corda
é µ = 1, 6g/m e a frequência do oscilador é f = 120Hz.
A amplitude do deslocamento do ponto P é suficiente-
mente pequena para que esse ponto seja considerado um
nó. Também existe um nó no ponto Q.
a) Qual deve ser o valor da massa m para que o osci-
lador produza na corda o quarto harmônico? Considere
g = 9.81m/s2.
b)Na figura vemos uma onda estacionária. Usando o
prinćıpio da superposição, determine a função de onda
que descreve essa onda resultante.
c) Mostre que a onda resultante também é solução da
equação de onda.

d) Essa mesma corda foi utilizada na confecção de um
instrumento musical. A que tensão é preciso ajustar a
corda para que, ao vibrar no seu modo fundamental pro-
duza um som de comprimento de onda igual a 6,86 m?
Considere que o instrumento está sendo tocado numa sala
onde a velocidade do som é 343 m/s.
Dica 1: sinα+ sinβ = 2 sin[(α+ β)/2] cos[(α− β)/2].
Dica 2: Equação geral de uma onda se propagando no
sentido positivo do eixo x: y(x, t) = ym sin(kx−ωt)., em
que ym é a amplitude da onda.
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�� ��2 Um bloco desliza ao longo de uma pista, de um ńıvel para
outro mais elevado, passando por um vale intermediário,
conforme a figura ao lado. A pista não possui atrito até o
bloco atingir o ńıvel mais alto, onde uma força de atrito
para o bloco após este percorrer uma distância d. A velo-
cidade inicial v0 do bloco é de 6 m/s, a diferença de altura
h é 1,1 m e o coeficiente de atrito cinético µk = 0, 6. De-
termine o valor de d.�
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�� ��3 Um bloco de madeira cúbico com aresta de 10,0 cm flu-
tua sobre uma interface entre uma camada de água e uma
camada de óleo, com sua base situada 1,60 cm abaixo da
superf́ıcie livre do óleo (veja figura ao lado). A densidade
do óleo é igual a 790 kg/m3. a) Qual é a pressão ma-
nométrica na face superior do bloco? b) Qual a pressão
manométrica na face inferior do bloco? c) Quais são a
massa e a densidade do bloco?
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�� ��4 Ao tirar uma fotografia com o auxilio de um flash (dis-
positivo de lâmpada instantâneo), você esta fazendo uso
de um circuito RC de corrente cont́ınua, onde a bateria
carrega o capacitor através do resistor, após o capacitor
estar completamente carregado, a lâmpada esta pronta
para ser disparada. Quando a fotografia é tirada, o ca-
pacitor descarrega através da lâmpada que por sua vez
emite o flash. O circuito na figura ao lado representa um
circuito RC, onde durante o processo de carga do capa-
citor o interruptor esta na posição A, após o capacitor
estar completamente carregado a chave é mudada para
a posição B e o processo de descarga ocorre. Com seus
conhecimentos sobre eletricidade, deduza as equações da

tensão elétrica para o processo de carga e descarga do
capacitor usando a Leis de Kirchhoff.
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�� ��5 Um fio metálico formado por uma semicircunferência de raio R apresenta uma corrente I no sentido indicado na
figura abaixo. Encontre a expressão para o vetor campo magnético no ponto P.
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�� ��6 Um bloco de massa M pode mover-se sobre uma superf́ıcie horizontal sem atrito preso por duas molas ideais idênticas
com constante elástica k como mostrado na figura abaixo. Calcule o peŕıodo de oscilação do bloco.
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�� ��7 Em um experimento de Young, a distância entre as fendas é de 100 vezes o valor do comprimento de onda da

luz usada para iluminá-las. a) Qual é a separação angular em radianos entre o máximo central e o máximo mais
próximo? b) Qual é a distância entre estes máximos se a tela de observação estiver a 50,0 cm de distâncias das
fendas?�
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�� ��8 Diga se as afirmações estão corretas (C) ou falsas (F) e comente suas respostas. Só serão consideradas questões com
justificativas.
a - ( ) Na transformação isotérmica de um gás ideal o produto PV diminui;
b - ( ) A equação dos gases ideias pode ser usada para explicar transições de fase liquida-gasosa;
c - ( ) Num processo isotérmico não há trocas de calor;
d - ( ) A temperatura de um gás está associada ao grau de colisão entre as part́ıculas;
e - ( ) A entropia, ao contrário da energia, não se conserva.�
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�� ��9 João e Maria são dois amigos e possuem ambos 20 anos de idade. João aceita partir em uma viagem de ida e volta

até uma estrela distante 20 anos-luz da terra em um foguete que se move com 80% da velocidade da luz em relação
ao referencial da terra (suposto inercial). Determine a diferença de idade entre os dois amigos quando se encontram
no retorno de João.�
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�� ��10 Luz ultravioleta de 350 nm incide em uma superf́ıcie de potássio de 1, 00 cm2. (a) Calcule a energia cinética máxima
dos elétrons emitidos da placa. (b) Quantos elétrons serão emitidos da superf́ıcie de potássio por segundo supondo
que 0, 05% dos fótons incidentes produzem emissão de fóton-elétrons? Constant de Planck: h = 6, 626× 10−34 J · s;
velocidade da luz: c = 2, 998× 108 m/s; função trabalho do potássio ϕ = 2, 2 eV.
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