
PONTO 115/6 pags. 

EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNOARIO 

12.0 Ano de Escolaridade (Decreto-Lei n.o 286/89, de 29 de Agosto) 
Cursos de Caracter Geral eCursos Tecnol6gicos 

Dura~ao da prova: 90min + 30min de tolerancia I."FASE 

1997 I." CHAMADA 

PROVA ESCRITA DE FISICA 

• As respostas a todas as quest6es contidas neste enunciado terao de ser obrigatoriamente escritas 
na folha destinada aexecu~ao da prova. 

• Nas quest6es dos grupos II e III que envolvam calculos e necessaria a sua apresenta~ao. 

Utilize para a acelera~ao da gravidade: 9 = 10m 5 - 2 

As seis quest6es deste grupo sao todas de escolha multipla.
 
Para cada uma das seis quest6es deste grupo 1, 2, '" 6, sao indicadas cinco hip6teses, A, B,
 
C, DeE, das quais 56 uma esta correcta.
 
Escreva, na sua folha de prova, a letra correspondente aaltemativa que seleccionou para cada questao.
 

1.	 Do cimo de uma colina sobre 0 mar, a altura h, foi lanyada horizontalmente uma pedra com 
velocidade va' Considerando a resistencia do ar desprezavel, 0 m6dulo da velocidade com que a 
pedra atinge a supertfcie da agua do mar e: 

(A) Va 

(B) Iv 2 + 2gh
'J 0 

(C) 1v2 + ghIi 0 

~------

(D) >j2gh 

(E) 2gh 

2.	 Um autom6vel, de massa m, descreve uma curva de raio r, com velocidade de m6dulo 
constante. A curva, com "refew§" de inclinayao B, encontra-se coberta de gelo. 0 m6dulo da forya 
que 0 autom6vel exerce sobre a estrada, quando descreve a curva sem escorregar, e: 

(A) mg cosB 

(B)	 mg 

mg
(C) 

sinB 

mg
(D) 

cosB 

(E) mg tan B V.S.F.F. 
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3.	 0 momento de inercia de um corpo rfgido e uma medida da: ~ 

(A) Taxa de variayao temporal do seu momento angular. 

(B) Taxa de variayao temporal da sua velocidade angular. 

(C) Sua inercia de translayao. 

(0) Sua inercia de rotayao. 

(E) Taxa de variayao temporal do seu momenta linear. 

4.	 Dos graficos abaixo representados, indique aquele que traduz como varia a energia potencial gravf
tica E ' de um sistema de duas parHculas materiais em funyao da distE'mcia r, a que se encontram.p 

E 
p (A) 

o f----------J~ 

r 

E 
r 

E 
p (B) E 

(C) 

o f----------J~ 

r rOr	 p~ 

(D)	 E 
r (E) 

o r-----------j.~	 Or---------"~----... 

rr 

5.	 Considere duas cargas electricas pontuais estacionarias 01 (positiva) 
colocadas no ar, nas posiy6~s indicadas na figura 1. Sendo \ °1 I > I° 2 1, 
ser nulo 0 campo electrico E, apenas devido as duas cargas, e: 

Q,	 Q2 
.-----~-----.------.------~-----E1-----. 
N L P K M 

Figura 1 

(A) K 

(B) L 

(C) M 

(0) N 

(E) P 

e 02 (negativa), 
0 ponto on de pode 

6.	 Uma POryaO de fio condutor M e percorrida por uma corrente estacionaria de intensidade I, 
numa regiao onde existe um campo magnetico uniforme B". A forya magnetica exercida sobre 0 

elemento de corrente do fio condutor: 

(A) Eindependente do sentido da corrente electrica. 

(B) Enula se 0 elemento de corrente e perpendicular as linhas de campo magnetico. 

(C) Tem 0 sentido das linhas de campo magnetico. 

(0) Enula se 0 elemento de corrente e paralelo as lin has de campo magnetico. 

(E) Tem 0 sentido da corrente electrica. 
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II 

1.	 Uma bola A, de massa 0,50 kg e velocidade v A, choca com outra bola B, de 

massa 1,50 kg. A velocidade da bola B, antes da colisao, em relayao ao centro de massa, C M, 

do sistema A + B, era VB,CM = 0,20 e - 0,60 e', (m s-1).
r 

Apes 0 choque, perfeitamente inelastico, a velocidade do centro de massa do sistema e 

VCM = 0,60 e + 0,20 B, (m s - \ Considere desprezavel 0 atrito. 
r 

1.1.	 Qual e a velocidade do centro de massa do sistema antes do choque? Justifique. 

1.2.	 Determine a velocidade VA da bola A, antes do choque, em relayao ao referencial 
laboraterio. 

2.	 0 corpo C, homogeneo, esta em equilibrio estatico, 

imerso em dois Ifquidos, X e Y, nao miscfveis 

(figura 2). As densidades dos Ifquidos X e Y sao, res

pectivamente, 1\ e Ily. tal que PI' = 2 Px' e a den


sidade da substancia do corpo C e P = ~ 1\. ~+--Y
 

A relayao entre as alturas dos Ifquidos e h x = 2 hI' . 

Figura 2 

2.1.	 Calcule a fracyao do volume do corpo C que esta imersa no Ifquido Y. 

2.2.	 Determine, em funyao de 1\ e hI" a pressao exercida pelos dois Ifquidos no fundo do 
recipiente. 

3.	 Uma particula de massa 4.0 x 10- 5 kg e carga electrica - 2,0 x 10 - 6 C desloca-se com 

movimento rectilfneo e uniforme, de velocidade v->, numa regiao onde existem, simultanea

mente, um campo magnetico uniforme, E/ = 0,80 e', (T), e um campo gravftico uniforme, 

qj = - 10 e'. (N kg - 1). 

3.1.	 Determine a velocidade v, da partfcula, supondo nulas as foryas dissipativas. 

3.2.	 0 momenta angular da partfcula. nessa regiao, mantem-se constante? Justifique. 

V.S.F.F. 
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III 

Um grupo de alunos pretendia verificar experimentalmente os factores de que depende 0 valor 
maximo da forga de atrito estatico entre dois materiais em contacto. 

Utilizaram 0 seguinte material: 

• mesa de tampa horizontal de madeira 

• paralelepipedo de madeira 

• dinamometros 

• reguas 

• massas marcadas 

• placa de plastico 

1.	 Mediram as dimens6es do paralelepfpedo, 4,0 em, 5,0 em e 10,0 em e 0 respectivo peso, 2,00 N. 

Apoiaram 0 paralelepipedo na mesa, sucessivamente por faces diferentes, e mediram as-.
forgas F, horizontais, aplicadas no paralelepipedo, que 0 colocavam na iminencia de se mover. 

Registaram os valores experimentais numa tabela A. 

Tabela A 

MATERIAlS Area da face do paralelepipedo FINFACE I 2EM CONTACTO em contacto com a mesa I cm

J	 
-

0,80 

A 4.0 x 5,0 0,81 

0.83 

0,81 I 
4,0 x 10,0 0,79MADEIRA/MAD _

0,83 i 

0,82 

5,0 x 10,0	 0,80 I 

0,80 IJ ~ 

1.1.	 Utilizando os valores da tabela A, calcule 0 valor medio do modulo da forga de atrito estatico 
maxima, para cada uma das faces A, Bee. 

1.2.	 Que conclusao pode tirar da analise dos valores registados na tabela A? 
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2.	 Sobre 0 paralelepipedo colocaram massas marcadas, de forma a que a intensidade da for<;:a que 
comprime as duas s~perffcies de contacto aumentasse para 0 dobro e para 0 triplo. 
Mediram as for<;:as F, horizontais, aplicadas no paralelepfpedo, que 0 colocavam na iminencia de 
se mover. Registaram os resultados experimentais numa tabela B. 

Utilizando os valores da tabela B, calcule 0 coeficiente de atrito estatico entre os materia is das 
superficies em contacto. 

Tabela B 
MATERIAlS FINRnl N

EM CONTACTO 

0,81L--
1 

0,792,00 _I0,83 

MADEIRA I MADEIRA 1,50I -:00	 1,70 

1,60 

2,30 

6,00 2,50

L 2,30 I __ ------'----- ~ L	 ~ 

3.	 Em seguida, os alunos colocaram uma placa de plastico sobre a mesa. Repetiram a experiencia. 
Registaram os resultados experimentais numa tabela C. 

Verifique, usando os valores da tabela C, se se mantem 0 valor do coeficiente de atrito estatico 
entre os materiais das superficies em contacto. 

Tabela C 
I 

MATERIA'S co-I Rnl N FIN 
EM CONTACTO 

". 

0,50 

MADEIRA I PLASTICO 2,00 0,70 

0,60 

4. Atendendo aos resultados da experiencia, indique de que facto res depende 0 valor maximo da 
for<;:a de atrito estatico entre dois materiais em contacto. 

FIM 

V.S.F.F. 
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COTA90ES 

I 

1 .. 10 pontos 

2 , . 10 pontos 

3 .. 10 pontos 

4 , , . 10 pontos 

5	 . 10 pontos 

6	 . 10 pontos 

60 pontos 

II 
1. 

1.1......................................................................................... 15 pontos 

1.2.	 22 pontos
 

37 pontos
 
2. 

2.1.	 20 pontos 

2.2.	 15 pontos
 

35 pontos
 
3. 

3.1.	 23 pontos 

3.2.	 15 pontos 

38	 pontos 

110 pontos 
III 

1. 
1.1	 .. 6 pontos 

1.2	 . 4 pontos 
,--- 

10 pontos 
2	 . 9 pontos 

3	 . 3 pontos 

4	 . 8 pontos
---'---------

30 pontos 

TOTAL 200 pontos 
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PONTO 115/C/3 pags. 

EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNOARIO 

12.0 Ano de Escolaridade (Decreto-Lei n." 286/89, de 29 de Agosto) 
Cursos de caracter Geral e Cursos Tecnol6gicos 

Duracao da prova: 90min + 30min de tolerancia l."FASE 
1997 1: CHAMADA 

PROVA ESCRITA DE FfslCA 

COTA90ES 

I 

1.	 10 pontos 

2.	 10 pontos 

3.	 10 pontos 

4.	 10 pontos 

5. 10 pontos 

6............................................... 10 p,_o_n_to_s _ 

60 pontos 

II 
1. 

1.1.	 15 pontos 

1.2.........................................................................................	 22 pontos
 

37 pontos
 
2. 

2.1......................................................................................... 20 pontos
 

2.2......................................................................................... 15 pontos
 

35 pontos
 
3. 

3.1................	 23 pontos
 

3.2	 , ,.......................... 15 pontos
 

38 pontos
 

110 pontos 

III 

1. 

1.1	 .. 6 pontos 

1.2	 . 4 pontos
 

10 pontos
 

2	 . 9 pontos 

3	 . 3 pontos 

8 pontos4. .	 _---=---"---- _ 

30 pontos 

TOTAL 200 pontos 

V.S.F.F. 
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Criterios de correccao/Cotacoes 

Criterios Gerais 

• A sequencia de resolucao sugerida para cada questao, nas paqinas seguintes, deve 
ser interpretada como uma das sequencias possfveis. Devera ser atribufda a mesma 
cotacao se, em alternativa, for apresentada outra, igualmente correcta. . 

•	 Qualquer que seja a sequencia de resolucao, as cotacoes parcelares s6 deverao ser 
tomadas em consideracao, quando a resolucao nao estiver totalmente correcta. 

• Se a resolucao de	 uma alfnea apresentar erro exclusivamente irnputavel a resolucao 
da alfnea anterior, devera atribuir-se, a alfnea em questao, a cotacao integral. 

• A	 ausencia de unidades ou a indicacao de unidades incorrectas, no resultado final, 
tera a penalizacao de dois pontos. -

Criterios especlficos e cotacoes 

I	 60 pontos 

1. (8)	 . 10 pontos 

2. (0)	 10 pontos 

3. (0)	 10 pontos 

4. (8)	 10 pontos 

5. (C)	 10 pontos 

6. (0)	 10 pontos 

II	 110 pontos 

1. (37 pontos) 

1.1	 . 15 pontos 

A velocidade do CM antes do choque e igual avelocidade 
do CM ap6s 0 choque . 5 pontos 

Justiticacao . 10 pontos 

1.2.	 22 pontos 
-t --;

P i = P f	 2 pontos 

mA vA + mB VB = (mA + m B ) v~'	 4 pontos 

v' = veM............................................................................... 3 pontos
 
~ ~-, 
vB = VB, eM	 + VeM·········· . 5 pontos 

Calculo de	 vB . 3 pontos 
~ ~ 1

Calculo de	 vA = 2.0 e \ (m s" ) . 5 pontos 
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2. (35	 pontos) 

2.1	 . 20 pontos 

I F = 0 .. 3 pontos 

Deterrninacao da irnpulsao em X 3 pontos 

Deterrninacao da impulsao em Y 3 pontos 

Determina9ao do peso do corpo C . 3 pontos 

Calculo da traccao do volume Vy = ~ V . 8 pont os 

2.2.	 15 pontos 

Expressao da lei fundamental da Hidrostatica, relativa aos 

do is liquidos 10 pontos 

Determina9ao da pressao p = 2 P y 9 h y . 5 pontos 

3. (38	 pontos) 

3.1.	 23 pontos 

I F = 6' e r; + F'g = 0' 2 + 3 pontos 

r: = q ~;: x B' 8 pontos <= - m C!J ;/: 3 pontos 

. , 2 -, - 1
Calculo de v = - 2,5 x 10 e, (m s )	 7 pontos 

3.2.	 15 pontos 

C e constante . 3 pontos 

dL . 
Justiticacao: M = e M 

~ 

= 0	 . 12 pontos 
d t 

III	 30 pontos 

1. (10	 pontos) 

1.1. Face A: F =0,81 N; Face B: Fa = 0,81 N; Face C: Fa =0,81 N 6 pontos
amax	 max max 

1.2.	 A torca maxima de atrito estatico nao depende da area das 

superficies em contacto , .. 4 pontos 

2.	 (9 pontos) 
Calculo do coeficiente de atrito ,lie 0,40 (3+3+3) 9 pontos 

3. (3	 pontos) 
o coeficiente de atrito nao se rnantern ,lie' 0.30	 .. 3 pontos 

4. (8	 pontos) 
A torca maxima de atrito estatico depende da irrtensidade da reaccao 
que a superffcie exerce sobre 0 corpo e da natureza dos materiais em 
contacto , , ,., .. 8 pontos 
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