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Questões Pontuação 
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*  O tempo de duração da prova é de 3 horas 

            * É permitido o uso de calculadora eletrônica científica 
            * Não é   permitido o uso da calculadora do celular (os celulares devem  

estar apagados) 
     *  A prova pode ser feita a lápis, caneta azul ou preta 
     *  Todas as respostas devem ser cuidadosamente justificadas! 
 

Constantes úteis: 
 
aceleração da gravidade: g = 10  m/s2 

CL(gelo) = 80 cal/g ;  1 cal = 4,186 J 
sen(34o) = 0,559 ; cos(34o) = 0,829 
ρHg = 13,6 × 103 kg/m3 ; ρH20 = 1,00 × 103 kg/m3 
patm = 1 atm  = 1,01 × 105 Pa 
 

 

 

 

 

 



 
FOLHA DE QUESTÕES - DESAFIO EM FÍSICA 2011 

 
Nome: __________________________________ 

 
 

 
1) Seja o sistema mostrado na figura ao lado, com massas m1 e    

m2 = 2m1 suspensas por polias e fios (inextensíveis) de massa 
desprezível, inicialmente em repouso. Quando as distâncias de m1 e m2 
ao teto são, respectivamente, l1 e l2, o sistema é solto.  

(a) Usando conservação de energia, calcule as velocidades de m1 e 
m2 depois que m2 desceu uma distância x2.  

(b) Calcule então as acelerações a1 e a2 das duas massas.  
(c) Verifique os resultados usando as leis de Newton.  
 
2) Um grande bloco de gelo desliza por uma encosta com 34o de inclinação com 

velocidade constante. À medida que o bloco desce, derrete devido ao atrito (considere que todo 
calor produzido é absorvido pelo bloco). Sabendo que o bloco tem uma perda percentual de 
massa de 0,1% após 1 minuto de queda, qual é a velocidade de descida do bloco?  

 
3) Um tubo fino, fechado em ambos lados, tem 1,00 m de comprimento e contém ar e 

mercúrio em seu interior. Quanto está colocado na horizontal, o mercúrio ocupa 10,0 cm na 
região central do tubo, enquanto que nos extremos o ar está a pressão atmosférica. Se o tubo é 
colocado na posição vertical, sob um processo isotérmico, de quanto o mercúrio se desloca em 
relação à posição original? 

 
4) O efeito Compton, observado por Arthur H. Compton em 1923 (e que lhe valeu o 

prêmio Nobel em 1927) é um dos claros fenômenos em que a luz tem natureza corpuscular 
(fótons). Neste efeito, ao incidir um feixe de luz sobre um elétron livre, o elétron é espalhado e 
a luz emerge com um comprimento de onda inferior àquele incidente, fato que não pode ser 
explicado interpretando a luz como uma onda. Compton interpretou  o resultado do 
experimento assumindo uma colisão elástica entre o fóton (partícula de luz) e o elétron. Seja 
um fóton incidente com comprimento de onda λ0 que colide com um elétron de massa m em 
repouso, como na figura.  

 



Após a colisão, assuma que o fóton sai com comprimento de onda λ  e  em um ângulo θ  em 
relação à direção original, enquanto o elétron emerge na direção φ. O comprimento de onda do 
fóton espalhado varia com a direção de espalhamento como: 
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Você deve demonstrar a expressão acima a partir das informações a seguir. O fóton deve ser 

tratado uma partícula sem massa que se move com velocidade c (velocidade da luz), com 
energia dada por E = hf (sendo f a frequência da luz) e momento linear p = h/λ (h é a constante 
de Planck, que rege a escala quântica). O elétron tem energia relativística dada pela relação 
E = p
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4 , onde p é o módulo do momento linear do elétron. Siga os itens abaixo: 

(a) Escreva a equação de conservação de energia do sistema, antes e depois da colisão. 
(b) Idem para a conservação de momento bi-dimensional. 
(c) Das equações de (a) e (b) tente chegar à equação (1), eliminando as variáveis que não 

aparecem no resultado final.  
  
5) O personagem FormigaO gosta muito de água, tanto que para ele a água tem 

propriedades diferentes do que para nós. A razão disso é a tensão superficial da água, que tem o 
valor típico de S = 72 × 10-3 N/m. Para o FormigaO, a tensão superficial gera uma força maior 
que seu peso! Para entender isso podemos imaginar 
uma gota como sendo uma semi-esfera pendurada em 
um teto. 

 
(a) Calcule qual o maior raio R da gota para que a 

mesma continue pendurada no teto. Esta é 
aproximadamente a escala que separa o mundo do 
FormigaO e o nosso. 

(b) Aproveite e explique, com um desenho se 
preferir, por que o clip de papel de aço da figura pode 
boiar. 

 
 
6) Nas últimas semanas, notícias interessantes sobre alguns temas de física foram 

veiculadas na mídia. Estes temas estão apresentados nos itens abaixo. Escolha um deles para 
escrever o que você sabe a respeito.  Junto vão algumas palavras-chave sobre o tema, direta ou 
indiretamente ligadas. Você pode responder a mais de um item. 

(a) O experimento OPERA encontra indícios de que os neutrinos estariam se movendo com 
velocidade superior a da luz. (Princípio da Relatividade Restrita, causalidade e viagem no 
tempo, propriedades dos neutrinos, dimensões extras) 

(b) O LHC ainda não encontrou o bóson de Higgs e está colocando limites cada vez mais 
restritivos para a sua massa. (partículas e interações fundamentais, geração de massa para as 
partículas, conversão massa/energia, experimentos do LHC). 

(c) O prêmio Nobel de Física deste ano saiu para três americanos pelo descobrimento da 
expansão acelerada do Universo. (Energia escura, universo primordial, Big Bang, anti-
gravidade). 

 
7) Você deve explicar os fenômenos físicos envolvidos no experimento mostrado em sala.  


