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rxsrnuçÕrs
1. A prova tem a duração de i20mn e contempla um total de 35 pergurrta-s.

2. l-eia atentamente a prova e responda na Folha de Respostas a tod;r*q as perEuntas.

3. Para ca,Ja pergunta eristem quatro alternatilas de resposta. Só urna é que está
correcta. Assinale ap€nas a alternativa correcta.

4. Para responder correctamente, basta marcar na alternativa escolhida como se
indica na Folha de Respostas. Exemplo: p{.1

5. Para marcar use primeiro iápis de carvão do tipo HB. Apague completamente os
erros usando uma borracha. Depois passe por cima esfero gráfica preta ou azul.

6. No fim da prova, entregue âpenâs a Folha de Respostas. Não será aceite qualquer
folha adicional.

7. Não é permitido o uso da máquina de calcular ou telemóvel.



PROYA DE F'ÍSICA

Mecânica

l. Á. trajettória rlas bornbns lançadas por um avião_ que Yoa horizontalmente com urna

.r,elocidade constante, parâ tlm ohsen'adOr situado dentro do avião é:

a. uma recta inclinada;
tr. uma parábola de concavidade para baixo ;

c- uma recta vertical;
d. uma parábola de concavidade para cima'

2. Consiclerantlo o enunciado anterior, agora para um observador preso ao solo, a trajectória

das ltornbas é:

a, uma recta inclinada:
h. uma parábola de concavidade virada para baixo;

c" uma recta vertical;
cl" uma parábolade concaviclade virada para cima'

3. Urna pessoa passeia rlurante 30 minutos' Nesse

tempo ela anrla, corre e tamtrém parâ por alguns

instàntes. 0 gráfico representa a distância [r)
percorrida por esta p§oa em fun$o do tempo

de passeio {.t.t.

Feto eráÍico pr-de-se afirmar que rra sequência do

passcio elesta Passoa, ela:
;. andou (1), correu (2), parou (3) e andr:u (4);

b" arulr:r-t (l). pal:ou (2), correri (3) e andou (4);

r. coÍreu (1), alrdcu (2). par:ou (3) e cr:r'reu (4);

d. correu (1), parou (2), andou (3) e comeu (4)'

4, Uma partícuta é acelerada ao longo de uma trajectória rectilínea. a sua velocidade varia

*o* ã ternpo rle acor4o com â tahela: Com ba-se nos dados da tabela, pode-se afirmar que

a aceleração tla Partícula é:
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a" coltstâ,llte no interl'alo de tempo entre 0 e 2h;

t!. maio;. cm méciia, no iltervaló cle tempo entre 0 e l h do que entre I e 2h;

c. maior. ern ntéclia., no inten'alo cle tempo entre2 e 3h do qtre entre I eZh;

d. maior no intervalo de tempo entre 3 e 5h'

S" Urna rcr,Ia rJe llicicleta está a roLar sobre uÍna superfície hor:izorltal. Num instante de

tempo qualquer, a rorla:
a, Possui apenas o movimento t-le rotaçãCI;

h" Pr:ssui âpeüas o movimento de translação;

e. Posstii o movimento combinado de rotação e tl:anslação;
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a.6,7 m; b.67 m; c.75 m; d. 80 m.

7' Lírn rapaz atira urna pedra na vertical, que atinge unla altura de 20m. A velocidade
inicial ccrn que a pedra foi atirada é de:
a.ZArnls, b.2nls c.0.5m/s; d.Sm/s.

8' Uma bola §rovendo-se com uma velocidade de 10m1s choca com uma outra inicialmente
em repouso e, após o choque, ambas moyem-se juntas com a mesma velocidade.
Considerando que cada trola tenha a massa de 0,4 kg, após o choque elas se movemjuntas com umâ velocidade de:
a. 10m/s ; b.0,8m/s c. 2,5 m/s; d.5,0m/s.

pista de gelo, onde o atrito
gramas cuja velocidade

d. Nenhuma das afirmações é correcta.

6' Um autocarro que se rnove com uma velocidade de 20mls começa a diminuir suavelocidade de modo constante, diminuindo 3m/s em cada segundo. o espaço que elepercorre até parar completamente é:

9. um patinador cuja massa é 40kg encontra-se em repouso numa
é desprezível. Ele recebe rrma bola de massa igual a 500
horizontal é de 10m/s. Pode-se aÍirmar que o patinador:
a. permanecerá em repouso;
tr. passará a se mover com velocidade de 10m/s ;
c. passará a se mover com velocidade de 8,im/s ;

d. passará a se mover com velocidade de 0,12m/s.

10. Os dois carrinhos da figura abaixo, estão tigados entre si
"4" tem mâasa de 2 Kg ê "8", 10 Kg. Uma força de 4g N
direita o carrinho "8". A aceleração do sistema vale:
a. 4,0 mJs2 ;

h. 4,Bm/s2:
c. i0 m/s2 ;

d. 516mls2

11. Urna barra uniforme de peso desprezível é
usada como alavancâ, como ilustra a figura ao lado.
Este tipo de alavanca é denominado:
a. Alavancainter-fixa;
b. Alavanca inter-resisl"ente;
c. Alavancainter-potente;
d. Nenhuma das alternativas anteriores é correcta.

12. Relativamente à pergunta

por um fio leve e inextensível.
puxa, horizontalmente para a

a. ztrSN; b.30N;
11, a forca F necessária para suportar a carga de 90 N é:

c. -llN: d. .-s0N.

13. l{a figura atraixo, está representado um pêndulo simples que oscila do ponto 1 ao ponto 3
passando pelo ponto 2. E correcto afirmar que:



No ponto 1 a energia potencial é igual a energia

cinética:
No ponto 2, a energia potencial é menor que a ettergia

cinética:
No çrrnto 3 a energia potencial é igual a energia

cinética:
No pontc 2 a ener:gia cilética é o dobro da energia

cinética.

1.!. A pressã.o hirlrastática depenrle rla a!filra. da colrrra- rl+ Iíq:rirlo e calcçlit-se corn base tta

seglri m te expi.'essã o :

b.

c.

d.

olt
A. P =!-

o
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ç. p= 
h

d. p= pgh

Física Vlolecular e Termotlinâmica

15. O calor é:
a. a energia em trânsito, de utn corpo para oulrLr' quando enre eles há diferença cle

temperatLlras:

b. a tentpera'-ura d'r: corpos quentes:

c" uma proprieda,Je dos corF{rs. que se manifesta à altas temperaturas;

d. a energia.rrmazenada dentro de um corpo'

16. O calor eraitrdo peto sol transxril,e-se ;itd à lferl'a trlor:
a. CcirduÇão: i'r' krariiilçíío; í':' Cr:nvenção; cl' Refracção'

17. A ter,,cratura registada por um termórnetro. insta,lado no interior de urn refrigerailor, é

de 40,1 grags na eãcala Fahrenheit. À temperatura na escala Celsius corresponclente ó rle:

a. 1,5o; b. 2.5o: c' 3'5o; d' 4'5o'

lg. SaSe-se qlre- o coeEciente de dilatação do cobre é LJ x 1g-s 
oç-r. Uma barra de cobre com

.rrrr .o*p.inrento de 80 cm, âo ser aquecida de uma temperatura inicial de 15oC para

35nC o seu comprimento aumenta em
t.Z.'l x 10a rn; t .2,7 x l0-2 m; c' 2,7 mml d' 270 mm'

trg. Ulta sala tem 6m x 5nr x 3m. Considerantlo que a pressão do ar na sala é de uma

nlms5fera e à ternperatura tte 300I{, o núlnero de rnoles do ar na sala é:

â. 23 moles: b. 1,67 x 10 
-23 moles; c. 366 moles; d. 3,66 

" 
1g-23 

moles 
.

20. Um gás foi conrprimido isoteruricamente do volume inicial Yr = 8,0 I para Yz = 6,0 I. A

pressão arm-entou durarrte este processo ern AP = 4 Kpa. A pressão inicial era de:

a" 6,0 x 10-3 l(pa: b. 8,0 x 10-3 Pa; c,12,0 x 103 Pa; d.24,0 x 10-3 Pa'



Óptica Georrlétriaa

2L. Na presençâ da luz do sol, urn o otrrservador enxerga urn passai'inho que est'á a voar. À
figura que meileor representa o trajecto da iuz representado pelas cetas é:
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2J,U,:t ci;j,:c'io real esiá :iiurilo ri'arte- dc i:an ,tsotilio cônc:lvo a ririra distância r3url si-r

ilcirc da disiârrcia i*c,,:i. .\ i.:ne3:lr; c:rijug:r:ia é:

:i. Vilual. invertida e do mesmo iercat'iro cc tlq:.-::.
b. R.i:1rl, invertida e do mesilto iarnanho clo objccto:
c" lical, inverticia e maior cluc o objecto;
ri. Vi;'lual, irrvr:rtitll e nlenol't1tre o objce tc,.

j

?,.1. Ur-t espelho esférit: . côric:,rvo lcrn ra;o cle citrviiÍ;r:r* igun! a 80 cin. Urn objecto real ie 2

ciii de altu:'a é coilr:r.rio a 1?i) i:nr do véi'iice iio eipellio..! altura da inlagem ó:

a. íi.5 cm: ir. l.C crit: c. '.rJ Jll'i. ci.0,8 cm.

?5. n i'cfracção :

li. É o retorno da luz ao próprio meio cle ondt pic'. l:r,:
h. E a mu<iança do scn'ticlo cir: ptor"'não da luz num ilaJ;i mlio:
c. É a inuriarrça cle ,,,e1oci.-itirie rla lu;r, quaniio estii pa.isa ie iim nreic í.lp:ico 3lir c ü',j:i'ú:

d. l.lenhuma clas r,lef iniçÕes ó cortecia.

1.16. Urrla pisclr r chei:r de ír;ua, qualdc vista por Ilin obscr'/iidor que cstá clo iado rie iÚra,

pe :ece rna:s rasa. Isto .'.-cctriece Cevirio ao ferúmeno de:

i . reflexão; h. difusi:o: c. reiracção, d. interferência.

Ele':tricidacie e §Iagnetisrno

27. Ãieicle Coulomb afirma que a intensiciade da força de interacção entre cargas pontuais,

Qt e Qztsituadas no vácuo e separadas por urna determinada distância, é:

a. Inversamcnte proporcional à Cistância;

b. Directantente proporcional à distància;

c. Inversamente proporcional ao qtracirado da distância;

I 1,,,,
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d. Directarnente pÍoporcional ao q'-radrado da distância.

28. A força de interacção entre duas cargas, er e Ç,tt quando separadas pela distância d, tem

intensidade F. Duplicando a distância, a força terá imtensidade igual a:

a.. 2F: h" 4F; t-Fl2; d' Fi4

29. À figura abaiso representa duas pequenas cargas eiétricas Qr=2Q2, atraindo-se

mufuamente-
Em relação a esses dados, é correcto afinnar
qne:
a. As cargas Qr e Q: têm o mesmo §inal;
h, A força de atracção de Q1 sobre Q2 é duas vezes

maior que a de Q1 sobre Q1;
c. A força de atracção de Q1 sobre Q2 é duas vezes menor que a de Qz sobre Ql;
d. As duas cargas atÍaem-se com forças iguais em módulo.

30. Se aproximarmos urn condutor Á electricamente cârregâdo de um condutor B neutro,

sem que haja contacto, então, o condutor B:
a. Não é atraído e nem repelido pelo condutor A, porque B é neuti'o;

b. É repelido pelo conrlutor carregado, porque adquire carga de sinal igual ao de Á;

c. É atraido por A, porque adquire carga de sinal conrrário ao de Á:
d. E atraído por Á. devido ao fenómeno da induçào.

31. Duas 1âmparlas foram fatrricadas para funcionar sob uma difereaça de potencial de 127

V. Ilma delas tem potência de {0 lY, resistência R1 e é percorrida por uma corrente 11.

Fara a outre tâmpada. e-sses valores são, respectivamente, 100 W, R.z e Iz. Fodemos

afirmar que:
a. Rr < Rz e\>b:
b. Rr>RzeIr>Iz;

32.l{a associação de resistências ao lado apresentada. a 
--,-n--rresistência erluivalente vale: I Rl L--

u.R, +1t,. c- *:P P
,\[ -T- r\2

fi,+R.
b' rR,xR. ;

33. Fara se medir a tensão e

respectivamente. A figura

c.R1(RzeIr<Izi
ti. I{1 > I{r e It < [2.

d' R1 ft,

a corrente elóctrica, utiiiz:r-se o roltírnel.ro e o grrtptríltetrrr
{ uc rcJlresenta.;l cOlocaq,lc correcta desses instrutnentos é:

.-tO- --@r .-e-r
, 

--ÍL 

--=:- ' -E ' ---]:---

ôI_*__l q_--_.,_9 q___-,*__l e__,,_=l
d.b.
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3r1. O gráfico que representa a relação IiY) nurn resistor ôhrnico é:

35. Urn fio melálico, retilíneo e infinito, é carregado com uma determinada carga. Qual das

figuras abaixo representa correctamente as linhas de força do campo magnético produzido

pelo fio?

a)l

'*j->

hll
{e*frH=p
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