2

6
0
0

PROVA 3
CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

FÍSICA

QUESTÕES DISCURSIVAS
o

N . DE ORDEM:
o

N . DE INSCRIÇÃO:

−

NOME:______________________________________________________________

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
1. Verifique se este caderno contém 05 questões discursivas e/ou qualquer tipo de defeito. Qualquer problema, avise,
imediatamente, o fiscal.
2. Preencha os campos N.o DE ORDEM, N.o DE INSCRIÇÃO e NOME, conforme o que consta na etiqueta fixada em sua
carteira.
3. Responda às questões de forma legível e sem rasuras, utilizando caneta esferográfica azul ou preta. Será permitido o
uso moderado de corretivo líquido. Lembre-se de que as questões devem ser inteiramente respondidas a caneta
(desenvolvimento e resposta).
4. Limite-se a responder às questões no espaço estabelecido para esse fim. Anotações no verso da folha não serão
consideradas na correção.
5. Ao término da prova, levante o braço, aguarde atendimento e entregue este caderno ao fiscal.

UEM
Comissão Central do Vestibular Unificado

QUESTÃO 1
Um dos principais exemplos de máquinas térmicas usadas cotidianamente é o motor dos automóveis. Nesse tipo de
máquina, a queima do combustível ocorre no interior de um cilindro, fato que determina ser esse um motor de combustão
interna. Pergunta-se:
a) Quais as etapas de funcionamento de um motor de combustão interna? (Ilustre, se necessário.)

b) Esboce o ciclo ideal, em um gráfico pressão (p) versus volume (V), de um motor a explosão (combustão interna) e
indique as transformações termodinâmicas que ocorrem em cada trecho (etapa) desse ciclo.
Espaço destinado à resolução da questão 1b.
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QUESTÃO 2
Após o último terremoto na região da Caxemira, que destruiu muitos aeroportos, aviões do governo lançaram caixas de
alimentos para os sobreviventes das regiões devastadas. Desprezando os efeitos dissipativos do ar e do vento, desenhe
a) a trajetória de queda de uma das caixas vista a partir de um sobrevivente (observador externo, em terra);
Espaço destinado à resolução da questão 2 a.

b) a trajetória de queda de uma das caixas vista por quem a jogou (no interior do avião).
Espaço destinado à resolução da questão 2 b.

Obs.: ao ilustrar as duas situações, desenhe a trajetória de queda da caixa considerando a variação da velocidade no
tempo, ou seja, a aceleração da gravidade. Utilize cinco pontos em cada trajetória para tornar claro o efeito da gravidade.

Gabarito 0

UEM/CVU
2.º Vestibular/2006 – Prova 3

3

QUESTÃO 3
Para determinar a massa de íons (cargas positivas), utiliza-se um espectrômetro de massa que, em seu interior, tem um
campo magnético uniforme e uma escala graduada para detectar o raio da trajetória da partícula.
-5
a) Uma carga de 4.10 C é lançada com uma velocidade de 4,0 m/s para dentro do espectrômetro perpendicularmente ao
-2
campo magnético cuja intensidade é 2,0.10 T. A carga realiza uma trajetória com um raio de 1,0 cm.
Considere que o campo magnético seja perpendicular ao plano desta folha e com sentido para dentro, conforme
esquema abaixo. Qual a massa dessa carga?
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b) Utilize o esquema abaixo e indique a direção e o sentido da velocidade e da força magnética que está agindo sobre a
carga dentro do espectrômetro de massa.

c) Se a direção do campo magnético for invertida (rotação de 1800), o que ocorre com o módulo, com a direção, com o
sentido da força e com o movimento da carga?

d) Se a carga fosse lançada paralelamente ao campo magnético, qual seria o módulo da força magnética? Explique sua
resposta.
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QUESTÃO 4
14

A luz vermelha corresponde à menor freqüência do espectro visível, cerca de 4.10 Hz. Um raio dessa luz incide sobre
uma placa de vidro de 50 cm de espessura e de índice de refração 1,5.
8
(Considere a velocidade da luz no vácuo como 3.10 m/s.)
a) Qual o comprimento de onda dessa luz no vácuo?

b) Qual o comprimento de onda dessa luz no vidro?

c) Quanto tempo esse raio de luz levaria para atravessar a placa de vidro?
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QUESTÃO 5
Está sendo projetado para um parque de diversões um looping com uma única volta completa. O looping é um brinquedo
que faz que um carrinho solto (v0 = 0) sobre trilhos, a partir de uma determinada altura, realize, na vertical, uma volta
completa conforme o esquema abaixo. No ponto A, a uma determinada altura H, solta-se o carrinho, que percorre o
looping por dentro.

A

H
r

a) Considerando que o raio r do circulo do looping é de 5 m, qual a altura mínima necessária para que o carrinho consiga
completar a volta? Considere que a energia mecânica perdida pela ação das forças dissipativas seja desprezível. Utilize
2
g=10m/s .

b) Se o sistema não fosse conservativo, que mudança deveria ocorrer no projeto?
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