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tr{TRoDUÇÃo

SEM QUEBRAR AS TAçAS I!
Fenondo ImE tu Sib in
I^ríituto de Flsica tu I./FRCS

É postívzl, sen qrcbrat 6 taças, pdnï una âpa ü nuLiru {úrc

A resposta é positivÀ e você pode fâcilrnente ÍcâlizâÍ tâl façânha. EÌn
primeiÍo lugaÍ mostÍaremos cono rêaliáJa c êln seguida dâremos uma êxpliceção.

REALIZANDO A FAÇANHA
Tome uma Íipa de nadeirâ de 40 cÍn ou mais dc comprimento- S€ drfoÍ

de piúo podc ter I cm de esp€$ura. S€ for {ie madeiÍÂ aglomdãdá pode scÍ mals gto.!â.
Apoic a Íipa p€lâs êxtrêÌnidadês sobÍe as dua3 taças coúorme À ffgul! ì (câso lclúa Èeio
de Íedi"âr a façanha c.m as t!çã!, tcstc com doi! copos dc údÍo comuü ou descarlÁwb dc
plástico).

nGURÀ l Rip. deitada sobre as tâçâs.

Uma barÍa dc mldeiÍ! rêlist€nie (ou !ré de merâl) com ccrc! d€ I m dê
comprimento seÍá úilizada paÍâ golpcár üolentamente a Íipâ de madêir& cÍr suê Í€giio
medianâ. O Bolpê dcve seÍ mu;ro foÍte | !

: Você então se surpre€ndêÍá pob ô rips dê nôdeirÀ s.rá p.rtid!, setdo os
pedãç$ lânçados pÀrÊ longq peÍmân€aGndo as tâça3 inilc1as.

A EXPLICAÇÃo DA FAçANEA
O golpe üolento nâ Íips pÍoduziÍá uma forçl müito gÍsndc nâ Í.gião

mcdióna dr ripa. Se a situÂção foss. cstática, tcrialnos c.€rca dâ metadc dess! foÍça agindo
cm crda tâçâ e, conseqüentem€nt., scriam qucbÍadas.

Na veÍdâde essa foÍça intens! âtuâú ía região mêdisnÂ por um bÍevê
intervâlo de têmpo, duÍant€ o qusl aindã não há quslqueÍ esforço sobre ô3 taças. Aplicôda
uma fo.ça nâ .egião medianã dã ípâ, os esforços sobr€ as extremidades acont€€eÍão dcpois
d€ al8um tempo (o tempo que uma ondâ mecânicâ se propagândo na Íipa leva prra
peÍcorr€r a distância que scpaÍa o lo€âl do impacto dãs exlÍemidâdes). Ou seja. anttã de
hÂveÍ csfoÍço sobre as lâças â Íipã já está rompida, constitrlindo,s€ então em dois coÍpos



O golpe trânsferirá para cadâ pedâço da Íipa um! grande quanridadê de
movimento lineaí e ângular. Ou sêja, cadâ paÍre da ripa rerá em seguida ao golpe o seu
cêntro de massa se deslocÂndo pâra baixo com grânde v€locidÊde. Concomiranrem€nte o
pedaço 8ìÍará com grandc veloc;dade angular em rorno do seu cenúo de mâsss (üde a
fisurs 2).
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FIGURA 2. TÍanslação do €êntÍo de úassa e Íotação e'n romo do cent.o de mâssa de cada

pedâço.

A sup€rposição da trânslação d€ cadÂ pedaço com a rotação em tomo do
centÍo de mâssa deteÍminrÍi que ele gire instantâneamente €m romo de um eixo (eixo
instântâÍeo de Íotsção) sinrado â cercâ de um terço do seu comprimento dr ex!Íemidadê
apoiadâ na taça (vide a figura 3). DesrÂ form4 instantaneamente, o Ìnovimento é uma
Íotação pura em tomo do eixo instantâneo e a eÍremid^de zpoiada nà. taçâ. estí subindo, t.

F-L
ÈLÍ3 {

Figurr 3. RotaçCo pura de cadÂ pedâço em tomo do eixo instantâneo.

Você tambéÌn pode ÍeaÌizar este expeÍim€nto suspaÌdendo ô ripa pelã!
extremìdad€s em duas alças de p.pel hiSiêúco. VeÍá então que âs alçâ3 de papel não são
íÂsgadâs.

Como surgiu a d€nominação "quÂÌÌo estado da mareÍit'.

Prof. Cúlos Albêrro dos Sa!t6
IFA]FRGS

Alé6 d6 trÊ. cí8d$ ísì@s ruìs .onheid6 (róüd,. Iquìdo . e6oe), a n^éôâ t?ú\bëm *
alr6entÂ sob â foru dc m pldhâ, uh @njulo de elél@ns ê Ioru posiúvon en nÌímeÍos isuâis, . qu.
.üa.tsi^ o quarb esta.lo da ãarérz. À oí8em da €xprêsrãÒ é srribúda & ffsi@ inelês Sir Wiuim
Cr@lq (1E32-1919), a prcpósito ds trd.drlr',.or, nuM épo€ em que o coÍceilo de s/éto, úo ri!ìÀ
qúâÌquú ÍÈlaéo con ú fenôúúos sb investi8açào.

O! nios calódio3, o$6dadú por lolta de 1858 pclo ísico al€mão Juliu Plücter (1801{86E),
ddlnum r intcligêdcia husrnâ dumrc qi@ qwenl! &6, !té quc m bom cntendindto .lÂ lur
MrlEz fo.e obtido. Sohêntc m 1897, a polênicâ Ioi demdã. con o$ rnb8lhor do fisico iÍClê! Sú
JNph ,ohr Thol@n (1856-1940), atnvér dos quais Íou demonslBdo quc s Ìaios qlódid enn

Es lüíória, coNidcndá hojc côno a origen d. fisica morl€Ìna. l.m rárias fâcct4 ìnt€rcsnle,
inclui.do á d€scolêru d6 mio6-X, cm 1895. Em 18?6, a dcnoninaçâo Íâi6.atódi@s ({a/r,de,rtarls,)
foìiítbdúzida p€lo Ísico alcnào Eügcn Goldsrci. (Ì850-l9lÌ), quc 6 considcava ondâs no lrér Porvoha
dc 1379, âo rqliar scüs inbalhos siíenÁticos. Cr@kes chcBâ à conclusão dç quc. por cãue do alro



vácuo', a maléná ga$s nos scüs hrbos de dMrga eanâ uma úâtuido p66 o q,z/r, €srado". ê qúc, dc
alguna fomâ. sÉ qMíó 6tado da ruléria .stavã ÍÊlacionado 6n a .lclricidadc ne8.d!t, pok dr
.lcryiado pôr um canpo hàgíérìco, mdo s. Nin ios.

A dcsigmção dè r,/zya paÉ !h gár ioÍjado (o mesmo lipo d. nâlêrial úsdo po. Plück6,
C@kd, 'rhorson, dc) foi apre*nlâd, .h 1923. Flo $íni@ e Ísico nonê{mc.i€no lFin8 t48múr
(1881-1r57).

A propósito dos 100 anos dos Íâìo3-X

wilhelft ConÉd Róntg.Í rwb€u @nâ vêz ühâ eslrehâ canâ. O En€Iê e cs.Íejâ
que tnha üma bâla enc.ãvãda no s€ú peib e lânenãvâ úo ter lempo paF pr@Ìú Rõngen pesalme €

Enrão ele soliciràva ao Énotudô fisia a Ènce de algws Éjos RÕnlg.n, con inítÌdq Fbrc @mo uí-
los. Rónreen, que tinìa u6 fone ens d. hMor, cqoM!.u cono 5€8rê: PÍado SeÍhor! Infelizrcntc ile
ôomento .ro teúo hi6-X en .sloquc c âlén d$!o, â ícmcse d4t s hios é núlo çloplicrdt. Eü
plopoÍìó sinpliliÉ õ @is: reneta-n eu ó*." (t6dújrlo dc Physik ú. Di&kik 7(l):21,Ì979.)

Playing witi úe ordinary
"The experiment - Life's et€mal teachel'

- Johânn von Goethe

Sob êste titulo a Íevista Quântun (sevout 92) pubüca um textq com iúeressantes
questões pâía serem propostas a seus alunos e cuja trâdução líÍe é aqui aPÍesentâda.

"BerÍ! você está de volta à escola ê sem dúüda encontÍou sèu laboÍatôrio com Ìrm

renovãdo estoque de e4uipamento e materiais. Mâs você tambéÍn pode ÍealizrÍ umâ seÍie de
elperimenros por conlâ p'opÍia com âp€nÀs uma Égua um imã e objelos de uso doméstico
E apenas uÍna qu€stào de olhar pdâ um lenòmeno fÂÍniliâr de um ponto de úía 6sico -

"brincar" com ele recoÍdando um pouco o que está êscrito nos livros di(úticos de FÍsica.

Muitos conceitos apúentemente abstratos vão âdquidÍ uma nova üda. Você íão apena! vai
entendêlos melhor, será como se êles iivessem passado a seÍ paÉe de você.

Esperâmos qüe as questões selecionadas sejâín úteis para a condução de váÍios
experimenros com mâterjais que s€ encontraÍn ao alcance da mão e até mesmo parâ o
aprendizado de atgumas cohas sobre Âs quâis você nunca teúa persâdo anterioÍrìente.

Ouestões e problemâs
t. Un pote cilindnco contém água âté â borda. Como você faz para derrãmar

exatamerìtê a mêtÂde da âgua?
2. Duãs peçss de üdro plano molhadas grudan uma na outra de tal modo que toma-

se diffcil sepa.áìas. PoÍ que? O que podê ser feito paÍâ sepârálas €om praticaÍÌent€ nenhum

3 . Sabe.do que existe umâ grânde bolho de aÍ no inteÍior de uma êsfera de alumínio,

oomo você pode descobÍìr orde e bolha se encontrr - no centro dÂ esfera ou mais próximo à

superÍlcie?
4. Você pode detêctâÍ um tunúo exis.enle em um colchão d€ nÍ exercef,do pressão

adicional com uma p;Ìha dê livÍos colocadâ sobÍe o colchão. EscapaÍá o ar com mais
velocidade se você empilhâÍ os mesmos livros em dois moítes iguÂis sobre o colchlo?

5 Como você pode determinaÍ o diâmetÍo de uma bola grande com uma Íéguâ d.

6 Eícha üma tÍeÌa ümpa com água fe da e espâlhe âlgüns pâlìtos de fósfoÍo de
madeiÍa sobÍe â sup€rficìe Se você locaÍ a água €ntre os fósfoÍos com um rorÍão de âçúc5r



os ffuforos se aproximarão mãs se você tocar a águÂ com sabâo os fósforos se espâlharão
em difêrêntês diÍeções. Por que?

7. Uma bandeira dc uma única coÍ, tÍemulÂndo sobre uin edificio, pâÍece ter frãnjas
qu€ 3ê movem o tempo todo quando, à noìre, €stá iluminada de um certo ângulo. Como
você explics is!o?

8 E posslvel deierminsÍ a direçào de rotação do molor de um moedoÍ de cafd 3êm

9. Por que um motorista ì noite enxeÍgÀ umã poça d€ ágüa ro âlfalto como um

10. Como você pod€ usar um imã porente para delerminar quê ripo de coÍrente - DC
ou AC - aúavessa o filam€nto de umâ lâmpada?

I Ì. Se, êm um dia frio, você retirÂ chá quente de uma gaÍÍafâ térÌnica e r€coto€e s
tsmpa nÂ garrafq âcontece qu€, após algum tempo, a rarÌìpa saltÊ fora. poÍ que?

Resoo$as. dicas & solucõ€s
L A supêrffcie livre da ágüa deve seccionaÍ o cilindro diagonalmente.
2. tu lâminâ! de údro estão molhadas pela água existente enrÍe etas. A superÍìsie

(lateÍal) livÍe dessa água" ao longo dÂ3 bordas do vidro, apresenta-se côncâvâ Se você
meÍgulhaÍ as lâÌnina! em âgu!" a cÂüdade da superffcie lateÍal da água vâi desapa.€cer ê
tambéÍn as forças devidas à tônsão sìrperficiâl.

l. Coloque a esfera derÌfo da água. Se a bolha de aÍ eíiver deslocadâ eÍÌ relaçÁo ao
centÍo, a esfera acabârá úando de modo que a caüdÂde se situe na posição nais alta
possível.

4. A velocidâde do ar que escapa será ÌnâioÍ quando a prêssão ío interjor do colcbão
for âum€ntâdar mas a pressão é menor no seguodo caso.

5. Molhe a bola e role-ã no chão. Mêçâ o coÍtpÍimenro I da mârca deixada apôs ürna
Íevolução. O diâmetro da bola é d=yr!

6- Uma solüção com açucâí possui maioÍ tensão supeÍficial do que ágüÂ puía. Assim
3 tensÃo superffciâl puxa os lósforos um conlÍa o ourro. Em uma solução de sabão â tensão

l. O britho do bcìdo deperdê da luminosìdãde - isro g do ângulo de incidêncìâ. Esre
ângülo vaÌia para difêrentes pãdès dâ bandeira tremulardo e, assim, Âs Èânjas apâÍecem.

8. Poúa â funcionar o moedor de cafe enquanto você o segura em suas mãos. O
pequeno inrpulso que você sênte tende a girâr o moêdoÍ de café em um sentido oposto ao
sentido de rotaçeo do motor.

9. A supcrficie da poça reflete a luz coúo um espelho, o quê fàz com que a luz dos
fãróis sejô proieiadÂ quase completÀínentê para longe do motorisra. O asfaìÌo, de outÍa
paÍre, difunde â luz, ê uma poÍçto d€ssa luz atinge os olbos do motoÍiste.

I0. Sendo a correntê altemada, o ímã fâz o filamento oscilaÍ. Serdo À conentê
contínua, o fflamento é âpenâs d€slocado l€veneôle de sua posição onginâl (use lâÌnpâd. de
buìbo pequeno, cono s de gelêdein,

ll. Enquânto a térmjca perman€c€ dêslÊrnpâd4 uús porção do seu volume intemo
seÉ ocupâdâ poÍ âÍ íìio; quando À tampâ é recolocâda, esse âr âquecq sua pÍessão aumertÈ
e e pí8são ìnterna€mpura arampa para forâ.

,rs-
c,16,D, l7-E, r 3-C, I 9 A,20-8,2 l -A,22,A.2r-O,2.t-A,25-D,26-A,27,A,28 D,29-D.30_8.I I E.t2-C.ll -C t4-
D,35 E
EtrdcÍcçor Bolelim G€F. a/c Rolando Axl, C portÂt 1505 l. 9 t 501-9?0 pono AtegÍe,RS



19. Ná riqu.a €rÌão Íopí6s€ntãdás duls *t.Ír.
hotólic!! rdêôtica3 

^ 
o s. qu. podsó ..í

tir.dâs . um. môrâ por m.io d. hr.t.t
isolsôt€.. lnicialm6n$, A o S à3rão
€lsÍiz.dar com c!íO.s q^-+2O. q!= O,
rêsDe.tivam€ntô,
foíç8 dô lôronsidãdè igual . F quôndo
&pô.Eda6 polá dl.tancia d. A..cuh,..
duôs ôsts.as são ..co.tad.. !ó! oó o!v.

.èpãíadô3 pô|. h.smã
disrá.cia originâr d.

CoôcluÍdo êss. proc6dime.ro, a intônsidadê dâ
aorçô oléÌrica €nÌre A . B 6ê,á ioual .

tct Ft2.
(DìF.
IEI 2F.

20. O método dâ elêÍização por iiicção (.Ínol roi
a p.imoi6 môn.ira d€scob€rta polo homem
para obrer corros .aíèoados slor.icamsnr..o
qus os 6xp€rim6nradoÌês dô época lõziâ .ta
sèqlrar 6n sua. mãor b..tõ.s dè div€rsôs
matèriãts ô ai.itál$ com p6lê! d. 8nìmôis,
Entr.tanto, até c€rcâ dê 1 730, co.pos
óêtãlicos não podìôn s6r .lêÌnuado! poÍ 6ssó
móÌodo . ê/am donohinados 'não-
eleÍi2áveis", a.xplicação coíôta pará esss

lAl nos m.Ìa;s, o5 ôléÍons esúo lorr€nè.t€
rioâdos ôo..úclóos lrômico.j não !6 úd6,
poi5, aÍancá-los po. íricção,

(31 o3 meÌãis è o próprio coÍpo humano 5ão
bon3 côndutoíè5 dâ 6l€Íicldâd.,

lcl o6 mèrôis são frôt6riãis não-poíosos;
ponãnlo, 6 elsÍicidad. não Dod. .otés

lDl os m€ÌâÈ !ãÕ capô2ôs ds d*onvotv6r umâ
ospócio dé "blindaoem otot.osìárica",,
ouaì imo€ds ouo à €16Íicldôd. nárêr

íEl no3 basróes h6tálicG, a3 côr9a3 olóÍicss
dnlo€m.ss pôÍã o inr€Íio.; não há, pois,
como deÌeôtá las â pãnú dâ suporlíci€ do

ln.tú9!o: o €nuncìâdo è . llourà Íêr.Íêh-s ài
q!€sró* dè núB€Íor 2l € 22.

Na ÍiguÍã, i ráp.65ôn$ um 165È10. v8'*lv.l,
cúiô .65btêôci3 podó .ó. 6kôrãdâ d€sd. zdo
|tó um vôio. má{mo lou.l r 2x1OrO,
Âl-ro'o.R?-2x10'ar.

22. Pàr8 o c.so.m quo n-Oi quâl a ô poú.ció
.láÍic. tot'l lo.n.cida pel. loÒr. d. t..Rao,
supondo qu. a .u. íe6istanciã lntêrn, .àja

lD) 2,0w
lE) 2,6W.

,-"1

2r, Ooai! 5ão, rospetivâméôl.i âs inÌên6iêd.s
márima ô mÍnima dá coÍ€nÌ. olâlicó i auô
Patsa €m Â,? t 1 mA=1OnAl

(A) 10,O mA . 6,0 mA.

lBl l0,O mA ê 2.5 ó4.
(Cl 8,0 mA ô 2.0 ó4.
lDl 4,0 mA € 5,0 mA,

lÉl 8,0 mA 6 4,o mA



23. Na ligurr, .s linhâs choias v6rti.ai5
íôpÍo56nram !5 linhós ds lorçô d€ um campo
€lóÍico unilormo litu.do no plano da págiôâ.

um. DanÍcul. car.eadã nsoatiYllnen!€ á

llnçad..,o po.to P com v6ro.'dadô u; ttmbém
no olano d. páoinô.

:l
Ouâl das linh8s tracêiadôs oelhor r€prósonta a

vájsrória sôsuida pêr. pânícula ã parti. do

(B) B.
{clc.
ID)D.
IE) E.

24. Anôlis6 c6da úma das áiúmaçõos 6 indíqu€ sã

é vordadeúa (vl ou lalsa lFl

{ )Nó íêgiõ€s próximas aos pólôs dé um ímã
pêímanènr6, ô co.c6.tÍôção de linhas d€
ì.dução ó môio. do qus ófr qualqu., óutrô
rorião ào sêu .êdoí

I lOuálquôÌ o€daco de m.tal êolo€do nas
p.o;imidad€s d6 um Ímã p6róanento tor.a'
s€ mãq^oritado . pássa á 36r aÍôÍdo pot

{ )Tomando-6e !m ímá p6.mân6nÌ. .m lotua
do barâ ô p.rtindo o ao moio €m sã!
comprinonto, obt6m_5€ dois pólos

magnético! lsolado.. Úm pólo nono €m
um! dã! mêiad6s . úm pólo sul na outta

Oú.is 3ão, osl. oÍdèm. as indicaçõ€s coíôras?

q

25. Ássocie cada âção lcoruna dô dnona) coó o
€v.nro icolun6 dô ôsq!êídó) cor€spoôd€nl€.

Â sèqüôncia dos núm€Íos que esÈb.lêôs ás
associ.çõss coÍetas nô colú.ó d! dirêitá,
qoando Ìidâ d€ cima para bôito, é

{B)1 - 4.
tct2 - 4.
(D)3 - 2.
{Et3'4.

26, Ânalise cada uóa dás altmaçõés que

cômpl€montafr o iêno. indìcaõdo sê €ìa é

vèrdãdoira (v) ou lãrsa {F).

Um tio conduto. Íetilínêo está posicionãdo
nôrôend'.urãimãnts âs rrnh.s do inducão da um
i,"áoo ."s"ou- n ouando e35. tiÕ ó
ô.rcó idô Dor umi co(.nt€ sléúicô, uma ío'ça
?a a'arc'aa sot,e ete

{ ì A lorçá ?tôó dirêção póÍalela ao Íio.
( ) O hódulo ds? dep.ndê da iôten.idad€ dâ

coÍ€nÌê êláÍicâ,

I ) o móduo d31àum€nrâ com o ãumanto do

oúãis 6âo- oê1â o.d€m, as indicaçõss



27. Oisoõ.'.o d6 d!ôs cordôs florÍv.is ã
homooê.oãs do dits.onros donsidad€r quô
.rtlo omôndadas € ústicódas. ou.nd6 (ma
ondt peíiódlcô Íônsv6Ís6l 3o propãO! dô úm6
cord! ,ô6 a out.a,

(Al .ltér.n-sê o comprim€n1o d€ oôd. € .
vslocid.d6 d€ propaoáçáo, m!. t
lr€qúancia d6 onda pôrm.nôc€ . h€!h!.

ÍBl llroraB i6 o comprimônro ds onda . a
t..qüôncia, óa! . v€locid.d. d.
p,opaoaçlo d. onda p.ímôn€c6 3 m€snr,

iC) .ll.r8m-e€ . v.locadad. dô prop6!ôçâo . g

lreqúêncii da o^da, õâs s6u compnhenro
d. ondã p6Ìó!nêc6 o mosmo,

ÍD) !hera-.€ a froqoé.ciô, n.s o comprim€nlo
ds oôdâ o a vôlocid.do dó proDãgação dã
ondô porhanscêm igunis.

lÉ) altèr.-só o compnm.nio d. ond.! m.s !
riêqúência é ó v€lôcidadê d. grooâgâção
da o.dô pôrúanocêm a3 m€sm8,

24. Emro as râdiaçõ* oloÍod.s.étca5
msncionôdõs nas 6h6rnarivôs, quál .pí.r€nr.
um cômprim€nlo do o.da .ujo vôlor nais 36
.prorióá da .5p6ssura do um livio d. 300

(Êl Onda. dô Íádio.

29. Um r.,xê dô lu2 dê ..ioe pa.alelos . pãrâxiaje
qu€ incid. sobÍé uha r€nÌo d€lgadô é r.rrrrado
. conv€rgs pÍ. um ponto locallladô ! l0 cm
d. lô.r€. O!.ndo !m obj6ro rôal ó colocado
20 có à ôsqu€Ída d€ss! lsnrô, . im.sêm sô
torm.Ía nuó. posìção qoo flc.

{Al 10 cm à.sqú6Ídâ d.lênr€
(S) 10 ch à dnoit. da tontè.

íCl 20 có à ssqu..dô dâ lont..
lDì 20 cm à dú€it8 da r€nt€.

lEl 30 óm à €sÕ06Ídà dâ r€nÌs

30, Ao .ô!liãB. um êxperimoôro.fr um. cuba d.
tgur, ,.2-3ê ìncidir um Í.m d€ ondas d.
comprióonro d€ ondà ,! lobrê uh obrró.do
qu. !pt€8.nrâ doa. l6nd.! Fr è Fr , conloô

ffi
N6ss. sir!ôção, à dt€ita d.. tenda5 podom sôr
obs6Ívâd6 os tenômsnos d.

íA) r.l@ção . r6í€xão.

{A) rofrâção . diÍação.

lC) r.ÍÍação 6 a.tôí.Íânclô,

lO) dilÍ.ção € réfl6xao.

(E) dirí.çáo ô inro.loréíci..

3t. Anallô. càd. umê dd .6!uint.. aõ.m.çõ€.
r.lacionrd$ com ô l.nôúso do polarì2.ção,
indicando.ô ó voídrdêlÍ.lV)ôu laba (F,.

Í londâs .lètrohagnóticó3 pod.m sr

I ) Oua^do ocÚ. o tênôm.no iísicô
.oôhocido como .@, .3 ondas .ônôr.s
,êístidã! ôstáo pobí2âd.5.

( )O t.ôo d€ polôÍi.rção lin..r lou pl.n.) dr
lur,6llèídâ .á luDôrtlcio dô um. lâóinâ d.
vidro plan. . li.. d.pè.do do â^e!lo dô
incidân.iâ d,lul

Oudr 3ão, p6rá ord6m, !!

ã

c

&

re o!t-íi



lBtruçlo: AE qú€.tõ6 d. .úm.Íos 32 € 33
Í.1êíom'3o à 3itu.çlo déic.h. . !ãOúir.

À vl.!.ll:!Çlo d. co... a . m.nsir, d. o orho
humôno id.ntilic.r oo disringuir diíêrênt..
.omprim€nto. ds onds d. lu2. Á r.belô 6píaso.Ìâ
dgunr comp.imento. d. ond. I dr lo. do ospocr.o
d. smi3!!ô d6 om! lámpàdã dô vspór ds h€Ícúrio €
$ Í.sp.ctivà. cor.s qu. pod€m 3.r visuãlizadrs-

4358
6461
8232

32. Sslsclonê . .ltôhôtivâ quô complêtâ
coí.Ìãn6nt. .5 lâcunôs no sêqui.(. i6xro,

Â vlsu.llz.çao dôs cor6s torn.-$ po.sív.l
ou.ndo, âo oâ.sar ror úm orirm., . luz.mitida
pd ó... làmp.d. .opaí.€o d. .co.do con
sôls comD.iú.nr6 d. onda. anãliÉndo ôs€
fó.ômêno, conhocido como ..,......., pod€-.€
obsôtu8í qus á l!2 õai! d€.vi.da da $!
dlroção d. incldéncL lobrô o píiha é . luu
qu. vi3ualizaho. pslá co. -......,.. Álém
di.ro, pod.3. vãrilic' qu. o r^dico do
r€rração do vidÍo do ptisma .,..-..-.. do
comúménro do onda t.

lAl dirráção - vêmdhâ - dôp€nd.
{Bl d;lrãção violerâ -.ão d€p.nde
lcl di.o€rsão - viol.ta - dèDe.d€
{D} disp€rsão - v.rm€rhe - d.P.nd.
lEl daloo6lo - v.ím.lha - ntô dopond.

33. Consid.r.Ído c d.dd d. i.b.l., pod.-!.
.nrú., qu. ro vrclo
(A) ãs í.oqúÀnci63 da lrr id.nriliôad. poÍ c.dá

um! dõs quatÍo co.é! 3ãõ igu.i..
lg) a qu.ntidad€ d. movim€nlo rin..t

as6ociada a uo lóron d. lur vbuãlizndt
cômÒ d. cd v..m.lh. a mrioí do ou. ! d6
un fôron dr lu. violêrâ.

lC' . .n€ÍOir lssoci.d, á úm lóton da luz
virullizãd. como dé coí violêta a mtioÍ do
qu€ a dè uó tólon da luz v€rd6.

(O, ã v€locidád€ d! lu. lisúãlizada como de coÍ
anilé meno. do quo a d€ cor vêÍd€.

lÊl . Í€qúència da luu visuâliradâ como d€ co/
v.ím.lha é maior do quê á d€ co. violora.

34. €ntÍ6 a3 partículas ôlla l{!1, bêt. ÍPl . sâfrã ill,

.l a q!6 isn ô mâioÍ podoÍ d6 pon€rr.ção,

bl a3 quo úm caÍoa. âléticas

35. O síálico dé d€caimênto
radioativo d6 duas amosÍas X € Y d. d!ãs
substâncjâs radioáÌivas p!íôs. P iídic. o
ps.c€nr!âl de áÌomos.ôdioôtivos píêsôntôs oas
áúóstÍas sh tu.ção do teDpo.

tct p

(O) y

lÉl Ì

A pâni. dôssr shu.ção, é possÍvél .lìnôr quó

lÂì a mèiã vidã d€ X á o dobro d. d. Y.

lBl x . Y rám o m.smo númsro d. ,tomo3
radio.rivo3 Í. insÈnts 31.

lcl sn rolaçto 3 x, . amosÍã Y po3soi o
dohrô d. ,rômô. Í.dioãtivo! Ítn.loím.dos

ÍD) tÍanscoÍido um t.mpo 2t, o nún€Ío dô
étômos .adioãtivos d. amosÍâ X qu. aind.
o€Ímanècs inâlrorado é iquãl ao dob,o do
núm€ro dâ dmosÍa Y.

(Êl ÍanscoÍido un ismpo 6t, o p.íc€nrúal do
rúmeÍo oÍiçinôl dé áromos Gdioalivos dã
ámosÍa x qus s€ dêsinreoraram ó óaior do


