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As respostas a todas as questães contidas neste enunciado terão de ser obrigatoriamente escritas 
na folha destinada a execução da prova. 

( Nas questões dos grupos I1 e 111 que envolvam cálculos é necessária a sua apresentação. I 

I Utilize para a aceleragáo da gravidade: g = 10 m s-2 I 

As seis questões deste grupo são todas de escolha múltipla. 
Para cada uma das seis questões deste grupo 1, 2, ... 6, são indicadas cinco hipóteses A, B, C, 
D e E das quais só uma está correcta. 
Escreva, na sua folha de prova, a letra correspondente à alternativa que seleccionou para cada 
questão. 

A figura 1 representa o perfil de uma calha ABC no plano vertical. 
Abandonou-se uma esfera de aço no ponto A da calha. Desprezando todas as forças resistentes 
podemos afirmar: 

(A) A esfera atinge o ponto C e a força exercida pela esfera na 
calha, nesse ponto, é nula. 

(B) A esfera atinge o ponto C e a força exercida pela esfera na 
calha, nesse ponto, tem módulo igual ao do peso da esfera. 

(C) A esfera atinge o ponto C e a força exercida pela esfera na 
calha, nesse ponto, tem módulo maior que o do peso da esfera. 

(D) A esfera atinge o ponto C e a força exercida pela esfera na B 
calha, nesse ponto, tem módulo menor que o do peso da esfera. 

Figura 1 
(E) A esfera não atinge o ponto C. 

O corpo A de massa m está apoiado sobre o corpo B de massa 2 m, que por sua vez desliza 
sem atrito sobre uma superfície horizontal C, como indica a figura 2. Considere p ,  o coeficiente 
de atrito estático entre os materiais das superfícies A e B em contacto. O valor máximo da 
força F ,  que actua no corpo B sem que o corpo A deslize sobre o corpo 6,  é: 

Figura 2 

C V.S.F.F. 



3. Uma esfera homogénea de massa m e densidade p está presa, como mostra a figura 3, por um 
fio esticado ao fundo de uma tina, que contém um liquido de densidade ,oL 
O módulo da tensão no fio é: 

(A) 0 

Figura 3 

4. Dois satélites de massas diferentes gravitam a volta da Terra em trajectórias circulares de igual raio. 
Podemos afirmar que: 

(A) O satélite de maior massa tem maior período. 

(B) O satélite de menor massa tem maior velocidade. 

(C) 0 s  dois satélites têm igual aceleração. 
e 

(D) Os dois satélites têm igual energia cinética. 

(E) Os dois satélites têm igual momento angular em relação a Terra. 

5. Um electrão penetra numa região onde existe um campo magnético uniforme, com velocidade 
perpendicular as linhas de campo. Considerando apenas o campo magnético, o movimento do 
electrão passa a ser: 

(A) Rectilíneo uniforme 

(6) Rectilíneo retardado 

(C) Rectilíneo acelerado 

(D) Circular uniforme . . 

(E) Circular variado 

6. Estabeleceu-se entre duas placas metálicas, paralelas, uma d.d.p. constante. Considerando nulo o 
potencial da placa negativa, qual dos gráficos abaixo representados traduz como varia o 
de qualquer ponto na região entre as placas, em função da distância d a placa positiva? 



Uma plataforma de massa 50 kg move-se horizontalmente com velocidade = 5,O (m s-I). 
Ao passar debaixo de um viaduto, desprende-se dele uma pedra de 6,O kg, que cai verticalmente, 
percorrendo 2,s m até atingir a plataforma, ficando em repouso em relação a esta. Despreze 
todas as forças resistentes. 

1 .l. Determine a velocidade da pedra, em relação a plataforma, imediatamente antes do impacto. 

1.2. O momento linear do sistema plataforma + pedra conserva-se imediatamente antes e 
imediatamente depois do impacto? Justifique. 

1.3. Determine a velocidade do sistema plataforma + pedra, imediatamente após o impacto. 

1.4. Calcule a variação da energia mecânica do sistema plataforma + pedra, causada pelo choque. 
Se não resolveu 1.3. considere 3,O m s-I o módulo da velocidade do sistema após o impacto. 

Observe a figura 4. Uma haste homogénea de comprimento d e momento de inércia I pode 
rodar, sem atrito, em torno de um eixo fixo que passa pelo seu centro P e é perpendicular 
ao plano x O y. Inicialmente a haste está em repouso na posição vertical. Um projéctil de massa m 
e velocidade horizontal $ colide com a haste, ficando incrustado na extremidade desta. 

1 
I =  - ~ d 2 ,  

12 

M (massa da haste) = 3 m . 

Figura 4 

2.1. Qual o momento resultante das forças aplicadas ao sistema haste + projéctil, durante a 
colisão? Justifique. 

2.2. Estabeleça uma expressão para a velocidade angular do sistema haste + projéctil, logo 
após a colisão, em função de v e d . 

3. Numa região onde existe um campo eléctrico, cujas linhas de campo estão representadas na 
figura 5, colocaram-se duas esferas electrizadas, suspensas de um mesmo ponto por dois fios 
inextensíveis e de massa desprezável, de comprimento 20 cm cada um, tendo atingido o 
equilíbrio, na posição indicada. As esferas têm igual massa, 2,00 g, cargas de igual módulo, 
3,O x 10-' C, e sinais contrários. 

h 

sin 60" = 0,87 

COS 60" = OS0 

k0=9,0x 

Figura 5 

3.1. Desenhe, na sua folha de prova, o diagrama de forças que actuam em cada uma das esferas. 

3.2. Calcule o módulo do campo eléctrico na região referida. 

V.S.F.F. 



Um grupo de alunos de+uma escola com poucos recursos em material de laboratório pretendia 
determinar a velocidade v. de um projéctil, no instante em que é lançado horizontalmente. 
Para atingir esse objectivo imaginaram uma experiência. 
Sobre uma mesa polida, horizontal, apoiaram uma calha inclinada, como indica a figura 6, e 
procederam do seguinte modo: 
- abandonaram uma pequena esfera no ponto mais alto da calha, A, e mediram com uma fita 

métrica a altura da mesa e o alcance da esfera no solo. Repetiram a experiência abandonando a 
esfera dos pontos B e C. 

- registaram os valores medidos num quadro como o seguinte: 

Altura da 
mesalcm 

70,O 

71 ,O 

69,5 

Figura 6 

Distância ao 1 I 
:amDo da mesa 

Quadro 1 

1. Utilizando os valores do quadro 1, calcule o módulo da velocidade, $,, da esfera, ao abandonar a 
mesa, para as três situações A, B e C. 

2. Das grandezas seguintes: força gravitica, alcance, tempo de queda, velocidade Jo, velocidade ao 
atingir o solo, quais as que se mantêm e quais as que são variáveis nos vários lançamentos da esfera? 

Os alunos mediram ainda as distâncias hA, hB e hc e registaram os seguintes valores (quadro 2): 

Quadro 2 

Distância ao tampo 
da mesalcm 

Calcule, com os dados do quadro 2, o módulo da velocidade. v',, da esfera, ao abandonar a 
mesa, para as três situações A, i3 e C. Considere que a força de atrito é desprezável. 

h/, 

h, 

4. Indique uma causa que possa justificar a diferença entre os valores calculados em 1. e em 3. 

30,O 
31 ,O 
30,O 
25,O 
26,O 
25,O 
20,o 

FIM 

20,o 



1. .................................................... ................................................... 10 pontos 

2. ................................................................................................................. 10 pontos 

3. ............................................................................................................... 10 pontos 

4. ................................................................................................................ 10 pontos 

.................................................................................................................... 5. 10 pontos 

6. .............................................................................................................. 10 pontos 
60 pontos 

........................................................................................ 1 .l .  13 pontos 
1.2 ...................................................................................... 5 pontos 

1.3. .................................................................................... 12 pontos 

1.4 ......................................................................................... 10 pontos 
40 pontos 

2. 

2.1. ........................................................................................ 15 pontos 

2.2 ......................................................................................... 20 pontos 
35 pontos 

......................................................................................... 3.1 10 pontos 
3.2 ......................................................................................... 25 pontos 

35 pontos 
11 0 pontos 

1. .................................................................................................................. 10 pontos 

2. ................................................................................................................. 5 pontos 

3. .................................................................................................................... 1 O pontos 

4. .................................................................................................................... 5 pontos 
30 pontos 

TOTAL .................................................. 200 pontos 
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1. ................................................................................................................. 10 pontos 

2. .............................................................................................................. 10 pontos 

.................................................................................................................... 3. 10 pontos 

.................................................................................................................... 4. 10 pontos 
5. ............................................................................................................... 10 pontos 

6. ................................................................................................................... 10 pontos 

60 pontos 
I I 

1. 

........................................................................................ 1 .l. 13 pontos 
1.2 ........................................................................................ 5 pontos 

1.3. ........................................................................................ 12 pontos 

........................................................................................ 1.4. 10 pontos 
40 pontos 

........................................................................................ 2.1. 15 pontos 

2.2 ......................................................................................... 20 pontos 
35 pontos 

3.1. ........................................................................................ 10 pontos 

3.2 ......................................................................................... 25 pontos 

11 0 pontos 

1. .................................................................................................................. 10 pontos 

2. ................................................................................................................... 5 pontos 

3. ................................................................................................................... 10 pontos 

4. ................................................................................................................. 5 pontos 
30 pontos 

.................................................. TOTAL 200 pontos 

V.S.F.F. 

1 1 5/C/1 



Critérios de correcção1Cotações 

Critérios Gerais 

A sequência de resolução sugerida para cada questão, nas páginas seguintes, deve 
ser interpretada como uma das sequências possíveis. Deverá ser atribuída a mesma 
cotação se, em alternativa, for apresentada outra, igualmente correcta. 

Qualquer que seja a sequência de resolução, as cotações parcelares só deverão ser 
tomadas em consideração, quando a resolução não estiver totalmente correcta. 

Se a resolução de uma alínea apresentar erro exclusivamente imputável a resolução 
da alínea anterior, deverá atribuir-se, a alínea em questão, a cotação integral. 

A ausência de unidades ou a indicação de unidades incorrectas, no resultado final, 
terá a penalização de dois pontos. 

Critérios específicos e cotações 

I 60 pontot D 4 
(E) ......................................................................................................... 10 pontos 

(D) ...................................................................................................... 10 pontos 

(E) ....................................................................................................... 10 pontos 

(C) ................................................................................................... 10 pontos 

(D) ...................................................................................................... 10 pontos 

(A) ..................................................................................................... 10 pontos 

I1 110 pontos 

1. (40 pontos) 

1.1. ..................................................................................................................... 13 pontos 

Cálculo da velocidade da pedra em relação a Terra antes do 
impacto ................................................................................... 4 pontos 

............ Escrita da expressão que traduz a velocidade relativa 5 pontos 
I 

Cálculo da velocidade relativa v' = - 5,O < - 7,l êv ( m s - ' ) 4 pontos 

1.2. ..................................................................................................................... 5 pontos 
Há conservação apenas na direcção horizontal porque < = Õ 5 pontos 

..................................................................................................................... 1.3. 12 pontos 
-+ -+ 
pSi = pSf (na direcçáo horizontal) ............................................ 2 pontos 

+ -+ 
Cálculo de v = 4.5 er (m s-' ) ........................................ 10 pontos 
se responder v = 4,s ( m  s-' ) descontar 2 pontos 

1.4. ..................................................................................................................... 10 pontos 

Cálculo Ecf (plataforma + pedra) .......................................... 2 pontos 

Cálculo E,,, da pedra .......................................................... 2 pontos 

Cálculo Eci da plataforma ....................................................... 2 pontos 
Cálculo A E ,,,, = - 2,1 x 1 o2 J ............................................ 4 pontos 



2. (35 pontos) 

2.1. ..................................................................................................................... 15 pontos 

z AI,, = ó ............................................................................... 5 pontos 

Justificação .............................................................................. 10 pontos 

2.2. ..................................................................................................................... 20pontos 
+ -+ 

L si = L sf ................................................................................. 4 pontos 
-+ + -+ + 
r x m v  + O  =(I +I,,) of ................................................ 6pontos 

P 
Cálculo do Ip ........................................................................... 3 pontos 

+ v -r ........................................................ Cálculo de of = - 7 eZ 7 pontos 

v 
Descontar 4 pontos se escreveu o = 7 

3. (35 pontos) 

3.1. ..................................................................................................................... 10 pontos 

Representação das forças: tensão, força gravítica, força 
.... devida à Lei de Couiomb, força de campo eléctrico 2+2+2+4 10 pontos 

Se representar s6 numa esfera descontar 3 pontos 

3.2. .................................................................................................................... 25pontos 

C F = 6+ .................................................................................. 2 pontos 

................................................. Projecção das forças I eixo x 3 pontos 

................................................. eixo y 4 pontos 

Aplicação da Lei de Coulomb .................................................. 6 pontos 
+ ................................................................................ E = Felq 3 pontos 

Cálculo de E = 1 ,O x 10 V m- ' ......................................... 7 pontos 

I11 30 pontos 
1. (10 pontos) 

...................................................... Equações paramétricas do projéctil 2 + 2 pontos 

.................... Cálculode v, (2.25 m s - I  ; 2.10 m s-' ; 1,86 m s-') 2+2+2pontos 

2. (5 pontos) 

.......................................................................... Grandezas constantes 1 + 1 pontos 

............................................................................. Grandezas variáveis 1 + 1 + 1 pontos 

3. (10 pontos) 

AE, = A E ~  ............................................................................................ 4 pontos 

.................... Cálculo de v, ( 2,46 m s- I  ; 2.25 m s- I  ; 1.98 m s-') 2+2+2 pontos 

4. (5 pontos) 

Pode ser apresentada uma de várias hipóteses: atrito na calha, 
imprecisão em qualquer das medições com a fita métrica ............... 5 pontos 




