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1.' FASE 
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VERSÃO i 

Utilize para o módulo da aceleração da gravidade g = 10 m s-2 

I 

As seis questdes deste grupo são de escolha múltipla. I 
Para cada uma das seis questdes deste grupo sao indicadas cinco 
hipóteses A, 8, C. D e E das quais só uma está correcta. 

Escreva, na sua folha de prova, a letra correspondente B hipótese que 
seleccionar para cada questao. 

Não apresente cálculos. 

1. Tres projécteis X, Y e Z sao lançados de um dado ponto P do solo com velocidades iniciais 
+ - -  
v,, v y ,  V,, de igual módulo, mas direcçdes diferentes, como indica a figura 1. Considere 
desprezáveis as forças resistentes em todo o percurso. 

cos 30° = 0,87 
cos 45' = 0,71 
cos 60° = 0,50 
v, = vy = v, 

Fig. 1 

Tendo em atenção os dados acima referidos, podemos afirmar. 

(A) 0 s  projécteis atingem igual altura máxima. 

(B) Os projécteis atingem a altura máxima com velocidades iguais. 

(C) O proj6ctil Y é o que demora mais tempo a atingir o solo. 

(D) O alcance do projéctil Y é maior que o alcance do projéctil X. 

(E) O alcance do projectil Z é maior que o alcance do projectil X. 

V.S.F.F. 
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2. Um automóvel de massa m move-se na lomba de uma estrada cujo perfil longitudinal, esquematizado 
na figura 2, inclui uma porçAo de circunferência de raio R. Considere desprezdveis as forças resistentes. 
O módulo da força que a estrada exerce sobre o automóvel quando ele passa, com velocidade de 
módulo v. no ponto mais alto da lomba, é: 

(E) zero Fig. 2 

3. Uma granada, inicialmente em repouso, explode e divide-se em três pedaços de igual massa. 
Considere desprezáveis as forças resistentes. 

@ 
Imediatamente após a explosão ... 

(A) ... a velocidade do centro de massa do sistema constituido pelos tr& pedaços é nula. 

(6) ... os três pedaços têm igual velocidade. 

(C) ... os três pedaços têm igual momento linear. 

(D) ... o momento linear do sistema em relação ao centro de massa não 6 nulo. 

(E) ... o momento linear do sistema é variável. 

4. Uma bailarina, com os braços cruzados sobre o peito, rodopia com velocidade angular w, numa 
pista de gelo horizontal. Quando a bailarina abre os braços, fazendo variar o seu momento de 
inércia I em relação ao eixo de rotação, que se mantém fixo, a sua velocidade angular diminui. 
O gráfico que traduz como varia o mbdulo da velocidade angular w em função do momento de .. 

inércia I da bailarina, é: L. . 



A figura 3 representa tres linhas equipotenciais X, Y e Z do campo eléctrico criado por uma carga 
eléctrica pontual Q. 

Observando os dados inseridos na figura 3, podemos afirmar: 

(A) A carga eléctrica pontual Q, que cria o campo, é positiva. 

(B) O trabalho realizado pela força eléctrica, no transporte de uma carga eléctrica de prova +q de 
X para Y, é positivo. 

(C) O m6dulo do campo eléctrico criado pela carga pontual Q diminui de X para Z. 

(D) A energia potencial eléctrica do sistema, constituído pela carga Q e por uma carga eléctrica de 
prova +q, aumenta quando a carga +q se desloca de Z para Y. 

(E) O campo eléctrico criado pela carga eléctrica pontual Q é uniforme. 

Fig. 3 

Um electrão penetra, com velocidade V' = 10 + 10 G',, (m s-'), numa regicio onde existe um campo 
eléctrico uniforme criado pelas placas paralelas e horizontais representadas na figura 4. Considere 
desprezáveis as acções gravíticas. 

Fig. 4 

Nestas condiçbes: 

(A) O movimento do electrão é uniformemente retardado. 

(B) A componente horizontal da velocidade do electrao mantém-se constante durante o movimento. 

(C) A componente vertical da velocidade do electrão mantém-se constante no decorrer do tempo. 

(D) Durante o movimento, o electrão começa por se aproximar da placa positiva e em seguida 
afasta-se. 

(E) O electrão descreve uma trajectória circular. 

V.S.F.F. 

115.V1/3 



-- 

1 Nas questões deste grupo apresente todos os ciiculos que efectuar. I 
Um disco X, homogeneo, situado num plano horizontal, tem momento de inercia 3,6 x IO-~  kg m2, 
em relaçáo ao eixo 0: que lhe é perpendicular e passa pelo seu centro 0. 
O disco roda sem atrito, com frequência 0,75 Hz, em torno do referido eixo, como indica a figura 5. 

I 

Fig. 5 

1.1. Determine o momento angular do disco em relaçao ao eixo Oz. (e 
1.2. Num dado instante, mantendo o disco X a rodar, faz-se cair verticalmente sobre ele um 

disco Y, idêntico a X, inicialmente em repouso, com igual momento de inercia em relação ao 
eixo Oz. Os dois discos passam a mover-se juntos. 

1.2.1. Determine, em relaçiío ao eixo 02, o momento angular dos dois discos imediatamente 
após a queda de um sobre o outro. Justifique. 

1.2.2. Enuncie a lei em que se baseou para responder a 1.2.1. 

1.2.3. Calcule o período do movimento de rotação do sistema, imediatamente após a queda 
de um disco sobre o outro. 
Se nao resolveu 1.2.1. considere 2,O x 1 kg m2s-' o módulo do momento angular do 
sistema em relaç3o ao eixo 02. 

,, '. 

Um copo C pesa, quando vazio, 2,O N. O copo, contendo 800 g de água. está assente sobre o prato (-.- 

de uma balança-dinamómetro B. Suspende-se, de um dinamómetro D, um corpo A, maciço, feitc 
alumínio e de massa 5,4 kg. I 
O corpo A fica totalmente imerso na água do copo C, como indica a figura 6. 

Densidade da água: 1 ,O x l o3  kg ma 
Densidade do alumínio: 2,7 x 103 kg m-3 

2.1. Calcule o valor indicado pelo dinamómetro D. 

2.2. O valor indicado pela balançadinamómetro B 6 
igual a 10 N, superior a 10 N ou inferior a 10 N? 
Justifique a sua opção, calculando o valor 
indicado pela balançadinamómetro 8. 

Fig. 6 



3. Uma partícula de massa rn e carga eléctrica q = 5.0 x lodc penetra. com velocidade v'= 4.0< (m C'). 
+ 

numa regiao do espaço onde existe apenas um campo magnético uniforme B = 6,O x 10-' èc (T). 

Considere desprezáveis as acçdes gravitacionais. 

3.1. Determine a força magnética que actua na partícula. 

3.2. Prove, justificando todos os raciocínios, que o movimento da partícula, nessa região do 
espaço, é circular e uniforme. 

3.3. Deduza a expressão que lhe permite calcular o raio da trajectória da partícula 

I Nas questões deste grupo apresente todos os cálculos que efectuar. 

Um grupo de alunos pretendia verificar experimentalmente que o valor máximo da força de atrito 
estático, F,,, entre dois materiais em contacto: 

- não depende da área das superfícies em contacto; 
- depende do módulo R, da força que comprime entre si as superfícies de contacto. 

Dispunham do seguinte material: paralelepipedo de madeira; 
dinamómetro; 
massas marcadas; 
mesa. 

1. Descreva como deverão os alunos proceder, utilizando o material disponível, para provar que o valor 
máximo da força de atrito estático nao depende da área das superfícies em contacto. 

2. Depois de terem realizado as mediçdes necessárias para verificar que o valor máximo, Fmá,, da 
força de atrito estático depende do mbdulo da força R,, construíram o seguinte gráfico: 

. . 2.4. Que conclusdes pode tirar acerca da lei de 
variação de Fma, com R,? 

F&' T 
2.2. Qual é o valor do coeficiente de atrito estático 

entre os materiais em contacto? Justifique. .:p 2.0 .--....--......-a.s--- e 

1 0 ........... i 
3. Um dos alunos colocou o paralelepípedo de madeira 

sobre o tampo da mesa e inclinou-a de um ãngulo 6, 2.0 4.0 6.0 R./ N 

em relaçao B horizontal, tal que o paralelepípedo 
ficou na iminência de se mover 
Deduza, em funçao de A, coeficiente de atrito estático entre os materiais em contacto, uma 
expressa0 que lhe permita calcular o valor do angulo 6. 

V.S.F.F. 
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PROVA ESCRITA DE F~SICA 

1.' FASE 
2.' CHAMADA 

...................................................................................................................... 1. 10 pontos 
2. ...................................................................................................................... 10 pontos 

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

...................................................................................................................... 4. 10 pontos 
5. ...................................................................................................................... 10 pontos 
6. ................................................................................................................. 10 pontos 

60 pontos 

................................................................................. 15 pontos 

...................................................................................... 25 pontos 
1.2.1. ......................................................... 10 pontos 
1.2.2. ........................................................ 5 pontos 
1.2.3. ......................................................... 10 pontos 

40 pontos 

................................................................................ 15 pontos 

...................................................................................... 15 pontos 
30 pontos 

...................................................................................... 15 pontos 

...................................................................................... 15 pontos 
....................................................................................... 3.3. 10 pontos 

40 pontos 
11 0 pontos 

..................................................................................................................... 1. 10 pontos 
2. ..................................................................................................................... 10 pontos 

...................................................................................... 2.1. 6 pontos 
....................................................................................... 2.2. 4 pontos 

..................................................................................................................... 3. 1 O pontos 
30 oontos 

.............................................. TOTAL 200 pontos 
V.S.F.F. 



Critérios Gerais 

A sequéncia de resolução sugerida para cada item deve ser interpretada como uma das 
sequéncias possiveis. Deverá ser atribuída a mesma cotação se, em alternativa, for apresentada 
outra igualmente correcta. 

As cotaçdes parcelares só deverao ser tomadas em consideração quando a resolução na0 
estiver totalmente correcta. 

Se a resolução de um item apresentar erro exclusivamente imputável d resolução do item 
anterior, deverá atribuir-se, ao item em questao, a cotação integral. 

A auséncia de unidades ou a indicação de unidades incorrectas, no resultado final, ter8 a 
penalização de um ponto. 

Os erros de cálculo terão, no máximo, a penalização de 10% da cotação total do item. 

Critérios Especificas 

I 

VERSÃO i VERSAO 2 
1. ........ D ......................... G ............................................................................ 10 pontos 
2. ........ D .......................... J ............................................................................ 10 pontos 
3. ........ A. ......................... H ............................................................................ 10 pontos 
4. ........ A .......................... 1 ............................................................................. 10 pontos 
5. ........ C .......................... F ...................................................................... 10 pontos 
6. ........ B .......................... 1 ...................................................................... 10 pontos 

Se o examinando seleccionar mais do que uma hipótese, atribuir a cotaçao zero. 60 pontos 
Se o examinando transcrever letras correspondentes às duas versdes. a cotaçilo 
deste grupo será zero. 

I1 
1. (40 pontos) 

.................................................................................................................................. 1.1. 15 pontos 
-+ + *. 

L = I w .................................................................................................. 5 pontos 
........................................................................................... Cálculo de w 5 pontos + i, 

Substituiçao e cálculo de L = 1,7 x 10-~  e, (kg d s " )  .......................... 5 pontos ~- 
Se o examinando omitir o carácter vectorial, descontar 3 pontos. 8 
................................................................................................................................. 25 pontos 
1.2.1. ................................................................................................... 10 pontos + ..................................... 7$= 1,7 x e, (kgds- l )  3 pontos 

................................................................ Justificaçao 7 pontos 
1.2.2. ..................................................................................................... 5 pontos 
1.2.3. ................................................................................................... 10 pontos 

5 pontos 

1 T' = - ...................................................................... 2 pontos 
f' 

.................................................................... T I  = 2,7 s 3 pontos 

.............................................. A transportar 100 pontos 



Transporte.. ................................................. 100 pontos 

2. (30 pontos) 
.................................................................................................................................. 2.1. 15 pontos 
Forças aplicadas em A ............................................................................. 3 pontos 
Calculo da impulsao ................................................................................ 5 pontos 
Cálculo do peso de A .............................................................................. 1 ponto 
Substituiçao e c8lculo do valor indicado 
pelo dinamómetro 0: 3,4 x 10 N ........................................................... 6 pontos 

2.2. .................................................................................................................................. 15 pontos 
Superior a 10 N ........................................................................................ 5 pontos 

................................. Justificação (o valor indicado por i3 é 3,O x 10 N) 10 pontos 

3. (40 pontos) 
.................................................................................................................................. 3.1. 15 pontos 
+ + +  
F = q v x B .......................................................................................... 5 pontos 

-9 7' 

.................................. Substituição e cálculo de F = -1,2 x l0-= e, (N) 10 pontos 

..................................................... ................................................................ 3.2. (8 + 7) 15 pontos 

3.3. ................................................................................................................................. 10 pontos + + 
F, = F, ................................................................................................... 4 pontos 

v2 
~ V B  = m - .............................................................................................. 4 pontos r 

mv r =  - .......................................................................................... 2 pontos 
qB 

111 
...................................................................................................................... 1. (1 0 pontos) 10 pontos 

2. (10 pontos) 
.................................................................................................................................. 2.1. 6 pontos 
Fmá, e R,, directamente proporcionais ..................................................... 3 pontos 
Constante de proporcionalidade .............................................................. 3 pontos 

................................................................................................................................. 2.2. 4 pontos 
............................................................................................... Fmbc = p R,, 2 pontos 

................................................................................................... p = 0,50 2 pontos 

...................................................................................................................... 3. (10 pontos) 10 pontos 
............................................................................... Forças aplicadas no corpo 3 pontos 

+ Fmax ....................................................................................... ~ z = ~ e t a n B = -  3 pontos 
R" 

............................................................................................................ tano= p 3 pontos 
..................................................................................................... 0 = arc tanp 1 ponto 

....................................................... Total 200 pontos 




