
ta
ta

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE \ Ano Académico 2004
t. Nome

. No da Pauta

Comissão de Exames de Admissão

Curso de

Turno
t.. A funcionar em --

t. Exame realizado na

'.. cidade de _
t" Época -2004

EXAME DE ADMISSÃO

Disciplina de.

Ano Académico 2004

Curso de

Data .... 1."". 12003

,tf*-;\-

Turno (Assinale com X o tumo a que se candidata)

Duração : 120 Minutos

Leia atentu,nente o enunciado e responda na própria folha &s questões que se seguem
usando uma esferográfica de cor azul ou preta.
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Exame de Física - 1" Época 2004

4. Esboce para o movimento unifl

5. A diferença de potencial apiicada a uma associação em série de dois condensadores de
capacidades 8,0 prF e 4,0 pF, é de 12,0 V.

a) calcule a carga adquirida pelo condensador de 4,0 pF.

b) calcule a energia adquirida pela associação de condensadores.

6" Tendo aiuda ent consideração as condições da questão número 5, os condensadores são
desligados da fonte de alimentação e ligados em paralelo.

a) Apresente um esboço para este caso.

ra o movrmento unrtormemente variado, os lcol de

a) aceleraÇão b) velocidade c) espaÇo
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Exame de Física - 1" Época 2004

b) Calcule a tensão desta associação.

c) Calcule a sua energia"

7. Descreva o significado dos ultra-sons na técnica e na natureza através de um exemplo.

8. Uma proveta graduada em c,.,t3 contém água até um nír,el igual a 700. Coloca-se dentro da
proveta^uma bolinha de aço de massa igual a 78,6 g, com a qual o nível da água sobe para
710 cm3. Determine a densidade do aço ém relação à du ágru. 

-

9. Durante a evaporação da água as moléculas (assinale com X a afirmação correcta):

a) colidem com maior frequência umas com as outras

b) atraen-r-se mutuamente com maior intensidade

c) abandonam a superÍicie de separação

d) decompõem-se em átomos

Fim


