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ENSINO SECUNOARIO 

12.° Ana de Escolaridade (Decreta-Lei n.o 286/89, de 29 de Agosto)
 
Rede Escolar de Amostragem (Portaria n.o 782/90, de 1 de Setembro
 

e Despacho n.o 125/ME/92, de 9 de Julho)
 

Dura.;ao da proya: lh e 31lmin	 2. a FASE 

PROVA ESCRITA DE FfsICA 

Todos os calculos devem ser apresentados de modo claro e sucinto. 

Note: 1° - as figuras nao estao desenhadas a escala; 

2° - 0 enunciado da prova termina com a palavra FIM 

F14,50 == cos 75,5° == 0,25 cos 14,5° == sin 75.5° =0,97 sin 53. 
0 

== cos 37° = O'~----'I 
2	 1 9 2 2 

, cos 53° == sin 37° == 0,6 9 == 10m s ko =--~ =9,0 " 10 N m C 
4lT....o 

I 

1.	 Considere as seguintes proposi~6es e indique se cada uma delas e verdadeira ou falsa, 
justificando. 

1.1.	 Quando um electrao entra num campo electrico uniforme, com velocidade v0 

perpendicular as Iinhas de campo, seguira uma trajectoria rectilfnea, desde que se 
despreze a for~a gravitica. 

1.2. Quando,	 numa particula material, so actuam for~as conservativas, a sua energia 
cinetica e sempre constante. 

1.3. Num pendulo conico,	 a velocidade angular diminui com 0 aumento da massa do 
pendulo. 

1.4. Quando chocam duas esferas, de igual massa, que se comportam como particulas e 
que se deslocam sem atrito com velocidades simetricas, a velocidade do centro de 
massa do sistema constituido pelas esferas e nula, nao se alterando durante 0 

choque. 

V.S.F.F. 
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2. A figura 1 representa uma esfera homogemea de masa 5,0 x 10 1 kg, que se compor
ta como uma particula, e roda no plano horizontal, presa a um fio inextensivel e de mas
sa desprezavel de 4,0 x 10 1 m de comprimento, que suporta uma tens80 maxima de 
2,0 x 10 N. 

2.1. Copie	 a figura para a sua prova. Re

presente as foryas que actuam sobre a
 
esfera, tendo em ateny80 a intensida

de relativa de cada uma das foryas,
 
usando para ambas a mesma escala. .J:::

o:L 
x 

Fig. 1 

2.2. Determine 0 angulo	 a que 0 fio faz com a vertical, quando a tens80 atinge 0 seu _ 
valor maximo. 

2.3.	 Determine 0 momenta angular da esfera em relay80 ao ponto 0, quando a 
velocidade angular e 1,0 x 10 rad s 1. 

3.	 Numa aula pratica e-Ihe proposta a planificay80 de uma experiemcia cujo objectivo e 
determinar 0 coeficiente de atrito cinetico entre duas superficies. 
Para a realizay80 desta actividade disp6e de uma superficie horizontal, de um 
paralelipfpedo homogeneo de um dado material, de uma mola que lanya 0 paralelipipedo 
sempre com a mesma velocidade, de um cron6metro, de uma regua e de uma balanya. 

3.1. Indique quais	 as grandezas ffsicas a medir, para determinar 0 coeficiente de atrito 
cinetico entre 0 paralelipfpedo e a superficie horizontal. Justifique. 

3.2. Calcule 0 coeficiente de atrito cinetico entre	 uma superficie horizontal e uma das 
faces de um paralelipipedo de massa 2,0 x 10 1 kg, que e lanyado com uma 
velocidade Ii = 3,0 U (m s 1) e que para depois de ter percorrido a distancia de x 
9,0 x 10 1 m. 
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4.	 Considere a figura 2, onde esta representada uma esfera maciya e homogemea, que se 
comporta como partlcula, feita de um material de massa volumica p = 1,0 x 103 kg m 3 . 

A esfera encontra-se presa, por um fio inextensivel e de massa desprezavel, ao fundo de 
um recipiente que contem um Ifquido de massa volumica p =2,0 x 103 kg m-3

, onde a 
esfera esta totalmente mergulhada. 
o fio esta sujeito a uma tensao de 4,0 x 10 2 N. 

Fig. 2 

4.1. Copie a figura para a sua prova e represente as foryas que actuam sobre a esfera. 

4.2.	 Determine 0 volume da esfera. 

4.3.	 Supondo que 0 fio se parte, calcule a velocidade com que a esfera atinge a 
superflcie livre do Ifquido. 

5.	 Considere 0 campo electrico, representado na figura 3, criado por uma carga Q de 
modulo 5,0 x 10 C, as superficies equipotenciais S1 e S2 de raios respectivamente 
(1 = 7,5 x 10 1 m e (2 = 1,5 m, a Iinha de campo a e os pontos B, C e D. 

5.1.	 Indique, justificando, 0 sinal da carga Q criadora do
 
campo.
 

5.2.	 Caracterize a forya electrica que actua sobre uma
 
carga de prova Qo = -1,0 x 10 6 C, quando colocada
 
no ponto B S2
 

5.3.	 Indique, justificando, qual 0 trabalho realizado pelas
 
foryas de campo electrico quando a carga de prova
 
Qo = ~1,0 x 10 6 C se desloca do ponto B para 0
 

ponto C.
 Fig. 3 

5.4.	 Substituindo a carga de prova por uma carga electrica positiva Q1, indique, 
justificando, se a energia potencial electrica do sistema aumenta, diminui ou 
permanece constante, quando Q1 e deslocada de B para D. 

V.S.F.F. 
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6.	 Observe a figura 4. Uma esfera E homogemea de massa 4,0 x 10 1 kg, que se comporta 
como particula, esta electrizada com uma carga de 0,3 C e encontra-se em repouso no 
ponto A sobre uma superffcie horizontal, isolante. 

Ao ser actuada por uma forya F= F u ' constante, durante 2,2 x 10 1 5, percorreu ax 

distancia de 5,0 )<, 10 1 m, entre os pontos A e B, e continua 0 seu movimento no plano 
horizontal, ate iniciar a subida do plano inclinado, que faz um angulo de 53° com a 
horizontal. 
A esfera, ao atlngir 0 cimo do plano inclinado no ponto C, a uma altura de 3,1 x 10 1 m, 
passa a co~portar-se como projectil e ao alcanyar a altura maxima, h, entra num campo 
magnetico B e mantem nesse campo um movimento uniforme de traject6ria rectillnea e 
hOrizontal. 

E 

k	 
:h 

E C	 
3 '1'10'm 

5,0	 10 1 m 

Fig. 4 

Considere a superficie horizontal como nivel de energia potencial zero e que a esfera tem
 
durante todo 0 seu movimento a mesma carga electrica.
 
Despreze os atritos.
 

6.1. Calcule 0 trabalho realizado pela forya F. 

6.2. Calcule a variayao da quantidade de movimento da esfera, entre os pontos B e C. 

6.3. Calcule	 a altura, h, medida a partir do plano horizontal, a que a esfera entra no 
campo magnetico. 

6.4. Caracterize 0 vector campo magnetico B. 

FIM
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COTA<;OES 

1. (32 pontos) 
1.1. 8 pontos 
1.2. 8 pontos 
1.3. 8 pontos 
1.4. 8 pontos 

2. (32 pontos) 
2.1. 8 pontos 
2.2. 6 pontos 
2.3. 18 pontos 

3. (25 pontos) 
3.1. 15 pontos 
3.2. 10 pontos 

4. (30 pontos) 
4.1. 9 pontos 
4.2. 9 pontos 
4.3. 12 pontos 

5. (36 pontos) 
5.1. 8 pontos 
5.2. 11 pontos 
5.3. 8 pontos 
5.4. 9 pontos 

6. (45 pontos) 
6.1. 10 pontos 
6.2. 18 pontos 
6.3. 8 pontos 
6.4. 9 pontos 
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