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PRIMEIRA PARTE - QUESTÕES DISCURSIVAS (70 pontos)

Observações:

 A primeira parte desta prova contém 14 questões, valendo 5 pontos cada uma delas.

 Responda às questões propostas, respeitando o espaço delimitado para a questão.

 Os temas para a questão da dissertação (Segunda parte) encontram-se logo após as
folhas de resposta da primeira parte. Foram incluídas cinco folhas para a dissertação.

QUESTÃO 1:
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O professor em sala de aula resolve dirimir as dúvidas de seus alunos. Os alunos levantam
algumas questões:

Aluno A:
- Professor, se um bloco está em repouso sobre uma mesa, as forças que atuam sobre ele são

peso e reação normal. Essas forças formam par de ação e reação?

Aluno B:
- Professor, eu sei que existem ondas mecânicas e eletromagnéticas.  Existe relação entre a

velocidade de propagação de uma onda e a densidade do meio em que esta se propaga?

Aluno C:
- Professor, quando uma pessoa caminha existe atrito entre seus pés e o chão. A força de

atrito é sempre contrária ao movimento do corpo?

Admitindo  que  você  seja  o  professor  da  turma,  responda  aos  alunos,  justificando  sua
argumentação.

QUESTÃO 2:

No instante t = 0, duas partículas, A e B, estão na origem
das  posições  e  partem do  repouso  seguindo  no  mesmo
sentido, ao longo de uma estrada retilínea. Ao lado temos
o gráfico da variação com o tempo da velocidade de cada
uma das partículas. Sabendo-se que a partícula A manteve
uma aceleração constante durante o movimento, pede-se,
para o instante em que as velocidades se igualam:

a) Comparar as acelerações instantâneas, aA e aB, das duas
partículas, indicando se aA é maior, igual ou menor do
que aB. Justifique sua resposta.

b) Comparar as posições escalares, sA e sB, ocupadas pelas
duas  partículas,  indicando  se  sA é  maior,  igual  ou
menor do que sB. Justifique sua resposta.

QUESTÃO 3:



COLÉGIO PEDRO II
CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSORES - 2002
PROVA ESCRITA DE FÍSICA

Uma balança possui o ponto de apoio de seu braço determinando comprimentos desiguais.
Dois blocos de volumes iguais estão parcialmente imersos em água e suspensos por fios ideais
às extremidades do braço. Nessas condições a balança se mantém em equilíbrio na horizontal,
como ilustra a figura.

                                  D                                      2D

                  M1                                                                                  M2

          água                                                                            água

O bloco de massa M1 tem 20% de seu volume emerso enquanto o de massa M2 tem 60%.
Calcule a razão entre os valores das massas M1 e M2. Despreze o peso do braço da balança.

QUESTÃO 4:

Em certa pastelaria da cidade é prática comum utilizar uma fritadeira com água e óleo para o
cozimento e a fritura dos pastéis, que assim ficam bastante secos, isto é o óleo não se acumula
nos quitutes. A quantidade de água corresponde à metade da quantidade de óleo. O pastel é
colocado na fritadeira e vai para o fundo, onde é cozido na água. Após algum tempo ele sobe e
é frito pelo óleo.

A idéia do ensino por competências e habilidades nos permite explorar o cotidiano de forma
proveitosa. Contextualize uma abordagem de conteúdo em que a situação descrita no texto
acima possa ser usada. 

QUESTÃO 5:

Abaixo temos um circuito formado por quatro pilhas ideais de tensão igual a 1,5 V cada,
ligadas  em  paralelo,  alimentando  os  quatro  resistores  cujos  valores  estão  indicados.  Ao
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circuito estão ligados um voltímetro e dois amperímetros, todos considerados ideais, alem de
uma chave.

Ao fecharmos a chave, calcule:

a) as leituras dos amperímetros A1 e A2;
b) a leitura do voltímetro.

QUESTÃO 6:

Responda as questões abaixo:
a) Considere um eletroscópio de folhas inicialmente descarregado e representado abaixo.

esfera
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isolante

lâminas
metálicas

Explique  por  que  as  duas  lâminas  metálicas  finas  ligadas  pela  haste  condutora  à  esfera
metálica se afastam quando a luz branca incide diretamente sobre a esfera e não se movem
quando usamos, nesse experimento, luz monocromática vermelha?

b) A Teoria da Relatividade de Albert Einstein propôs alterações de alguns conceitos básicos
da Física Newtoniana, como os de espaço e tempo.

Explique  essas  alterações  com linguagem pertinente  à  compreensão de  alunos  do  Ensino
Médio.

QUESTÃO 7:

Uma partícula de massa m e carga q positiva é acelerada, a partir  do repouso, entre duas
placas onde existe  um campo elétrico uniforme de módulo E. Ela penetra  então em uma
região de campo magnético de módulo B e colide com o anteparo A mostrado na figura. O
campo magnético aponta dos olhos do observador para a folha de papel. Sendo a distância
entre as placas igual a d, calcule o tempo necessário para a partícula atingir o anteparo A.
Despreze interações gravitacionais.
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                                                                       B
                                      A

                             d

       placa positiva             placa negativa

QUESTÃO 8:

Representamos no diagrama pressão x volume abaixo, dois processos, 1 e 2, através dos quais
é possível fazer um gás ideal evoluir entre dois pontos de equilíbrio (A) e (B). 

                 pressão

                    A
        3P1

                                                            B
          P1

                    V1                      3V1    4V1        volume

a) Compare a variação de energia interna no processo 1 com a do processo 2. Justifique sua
resposta.

b) Calcule a razão entre as quantidades de calor trocadas no processo 1 (Q1) e no processo 2
(Q2). 

QUESTÃO 9:

A figura esquematizada abaixo mostra uma fonte luminosa pontual F situada acima de uma
lente delgada L de comportamento convergente. A fonte luminosa está sobre o foco principal
da lente. Abaixo da lente existe uma guia transparente, de formato semicircular, com raio R,
centro em C e espessura desprezível. Esta guia está a uma distância R de um eixo horizontal e
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sobre ela desliza com velocidade angular constante, um espelho plano cujas dimensões são
suficientemente pequenas para permitir a análise do comportamento de um só raio luminoso.
Num dado instante do movimento do espelho, o raio luminoso por ele refletido corta o eixo
OX em um ponto P. Nesse momento o correspondente raio da guia e o eixo OX formam um
ângulo que vale . Em cada instante do movimento, projeta-se no eixo horizontal a sombra S
do espelho. Calcule a distância entre P e S.

                       fonte
                                 suporte

L                                                           

                            O

                                                        

         guia      
     C

            
                                   

           R
         

R

                                                                            
                                     X           EIXO HORIZONTAL

QUESTÃO 10:

Na figura representamos três blocos, A, B e C, de massas
respectivas:  mA =  5,0  kg,  mB =  20  kg e  mc =  15  kg,  no
instante em que são abandonados. O bloco C está apoiado
em uma superfície de coeficiente de atrito estático   = 0,5.
Calcule o módulo da aceleração de cada um dos blocos e
indique a direção e sentido de cada um delas.

Adotar g = 10 m/s2.

 

A

B

C
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QUESTÃO 11:

O físico inglês Thomas Young idealizou um dispositivo para que a interferência luminosa
pudesse  ser  observada  e  estudada.  A  figura  1  esquematiza  esse  dispositivo:  a  luz
monocromática  emitida  por  uma  fonte  pontual  L se  difrata  na  fenda  F  de  um  primeiro
anteparo, A1; as ondas nascidas em F atingem as fendas F1 e F2 de um segundo anteparo, A2,
ocorrendo novas  difrações;  as  ondas  luminosas  geradas  em F1 e  F2 vão se superpor  num
terceiro anteparo, A3, onde a figura de interferência resultante será observada.

Na  figura  2  estão  representadas  as  fendas  F1 e  F2 que
produzem franjas de interferência e o gráfico anexo a A3

que mostra a variação da intensidade luminosa (I) nesse
anteparo em função da posição (x).

A luz monocromática utilizada tem freqüência igual a 5,0.
1014 Hz  e  se  propaga  no  local  da  experiência  com
velocidade de 3,0 x 108 m/s, em módulo.

Calcule, em ângstrons (1 m = 1010 A):

a) o comprimento de onda da luz;
b) a diferença entre os percursos ópticos (b – a) de dois

raios que partem respectivamente de F2 e F1 e atingem
A3 em P.

                                                                                                                                                    

QUESTÃO 12:

Em um calorímetro ideal, de capacidade térmica desprezível, existe uma massa de água a uma
temperatura T. Uma barra homogênea de metal tem comprimento L e coeficiente de dilatação
linear . A barra está inicialmente a uma temperatura 12T e é colocada dentro do calorímetro,
onde o sistema alcança o equilíbrio térmico. A massa da barra corresponde à metade da massa
de água presente no calorímetro e o calor específico do metal da barra é cinco vezes menor do
que o da água. 

Calcule o comprimento da barra ao final das trocas de calor.

QUESTÃO 13:

figura 1

figura 2
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Dois blocos A e B, de massas respectivamente iguais a 2,0 kg e 5,0 kg, estão em repouso
sobre um plano horizontal.

Entre os dois, há uma mola comprimida, encostada em suas laterais e mantida nessa posição
por um fio ideal. Ao cortar o fio a mola se distende, lançando os blocos que partem com
velocidades de módulos vA e vB, respectivamente, em relação ao plano. O bloco A, atinge a
altura máxima h, em relação à horizontal, onde h > R. No ponto P a superfície exerce sobre o
bloco uma reação normal de módulo igual a 32 N. (Dado g = 10 m/s2).

 
                         

          

O atrito só é considerável no trecho MN.
Calcule:

a) a energia potencial elástica da mola no instante em que o fio é cortado;
b) o trabalho realizado pela força de atrito no trecho MN, se o bloco B sair desse trecho com

uma velocidade igual à terça parte da que ele possuía ao entrar no mesmo.  

QUESTÃO 14:

Um tanque possui o formato de um cubo com 1,2 m de aresta e está cheio de água até a borda.
A figura ilustra uma vista em corte do tanque. 

     água
                    1,2 m
                                  P

             Vo               0,60 m

               R= 1,0 m
P                               O                                  

                        

                                            R = 1,0 m
                                                                                                             fio                                  

                                                                                                          A               B 
                                         Q                                                                       M                           N

A B
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                                                      1,2 m

Um disparador lança esferas diretamente na água a partir do ponto P (ponto médio na parede
lateral), com velocidade inicial de módulo Vo  , formando um ângulo  com a vertical. Cada
esfera descreve um movimento parabólico, em que a força resultante sobre ela é vertical, e
atinge a parede oposta à de lançamento em um ponto Y.

Calcule a profundidade do ponto Y em relação à superfície livre.

Dados:
Massa da esfera = 1,0 x 10 -1 kg
Velocidade inicial Vo = 1,0 m/s
Volume da esfera = 1,1 x 10-4 m3

Massa específica da água = 1,0 x 103 kg/m3

g = 10 m/s2

sen  = 0,60
cos  = 0,80

SEGUNDA PARTE - DISSERTAÇÃO   (Valor:   30 pontos)

Desenvolva o tema sorteado sob a forma de Dissertação, utilizando, no mínimo, três
e, no máximo, cinco páginas. No  seu  texto,  leve  em  conta  a  abrangência  do  tema,
adequando o conteúdo ao nível  do Ensino Médio e à  proposta  pedagógica de ensinar  e
avaliar por competências. 

No desenvolvimento da dissertação:

a) enuncie  suas  expectativas  quanto  à  importância  do  tema  para  a  aquisição  de
conhecimentos dos alunos;

b) desenvolva, de forma sucinta e seqüenciada, os tópicos mais importantes do tema
da dissertação;

c) indique,  ao  longo  da  dissertação,  os  fenômenos  do  cotidiano  que  poderão  ser
correlacionados com o tema e descreva, sucintamente, experimentos que poderão
ser realizados durante a apresentação do mesmo;

d) identifique  e  comente  os  pontos  de  contato  do  tema  com  outras  áreas  do
conhecimento objetivando a interdisciplinaridade;
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e) ao final,  formule  uma proposta  de avaliação que permita  verificar  se  os  alunos
adquiriram uma determinada competência relativa ao tema por você especificada.

Se  desejar,  utilize  as  folhas  de  rascunho,  sem  destacá-las  do  corpo  da  prova.
Entretanto,  para  efeito de avaliação, o rascunho não será considerado.

TEMAS PARA DISSERTAÇÃO 

1. Cinemática: aspectos escalar e vetorial.

2. Leis de Newton: os princípios fundamentais da dinâmica da partícula.

3. Relação entre Trabalho e Energia: princípios da conservação da energia.

4. Relação  entre  Impulso  e  Quantidade  de  Movimento:  princípio  da  conservação  da
quantidade de movimento e suas aplicações.

5. Hidrostática: conceitos básicos, princípios fundamentais e suas aplicações.

6. Calorimetria.

7. Reflexão.

8. Refração.
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9. Eletrostática: Força Elétrica, Campo Elétrico e Potencial Elétrico.

10. Energia nos Circuitos Elétricos Simples: Geradores e Receptores.
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