
PONTO 115/7 pags. 

EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDARIO 

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

Durm;ao da prova: 120 minutos 2.a FASE 

1998 VERSAO 2 

PROVA ESCRITA DE FISICA 

Utilize para 0 modulo da aceleracao da gravidade 9 = 10m S-2
 

I
 

• As seis quest6es deste grupo sao de escolha multipla. 

• Para cada	 uma das seis quest6es deste grupo sao indicadas cinco 
hip6teses F, G, H, I e J das quais s6 uma esta correcta. 

• Escreva,	 na sua folha de prova, a letra correspondente a hip6tese que 
seleccionar para cada questao. 

• Nao apresente calculos. 

1.	 Uma particula desloca-se com um movimento que pode considerar-se resultante da composic;ao 

de dois movimentos simultaneos e independentes: um, uniformemente acelerado ao longo do eixo 

dos xx; outro, uniforme ao longo do eixo dos yy. 

Uma lei possivel para descrever 0 movimento desta particula pode ser traduzida pela equac;ao: 

~- 2~+1 ~(F) r - 2,0 t ex ,0 e\, 

(G) r7 =1,0 t2 e:-2,O t~ 

~- ~+1 2~(H ) r - 1,0 t ex ,0 t ey
 

~-2 ~+ 0 2~
(I) r - ,0 ex 2, t e y 

(J)	 r7 =2,0 t e: + 1,0 t ~ 

2.	 Uma pedra e lanc;ada para cima com velocidade inicial ~, obliquamente em relac;ao ao plano 

horizontal, e atinge, posteriormente, 0 nfvel de lanc;amento. Considere desprezavel a resistencia do ar. 

Nestas condic;oes, podemos afirmar: 

(F) 0 tempo que a pedra demora a atingir a altura maxima e 0 dobra do tempo que demora a chegar 

novamente ao nivel do lanc;amento. 

(G) A altura maxima atingida pela pedra nao depende do m6dulo da velocidade inicial. 

(H) A componente horizontal da velocidade da pedra e constante durante 0 movimento. 

(I)	 A velocidade da pedra anula-se quando esta atinge a posic;ao mais elevada. 

(J) 0 m6dulo da componente vertical da velocidade da pedra diminui durante 0 movimento. 

V.S.F.F. 
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3.	 Um pemdulo gravftico simples, de massa me comprimento I, oscila num local onde a acelera9ao da 

gravidade e g. 
Se esse pemdulo oscilar com a mesma amplitude, num outro local onde a acelera9ao da gravidade 

e menor do que g, ... 

(F) 0 modulo da velocidade maxima do pemdulo nao se altera. 

(G) 0 modulo da velocidade maxima do pendulo aumenta. 

(H) 0 modulo da tensao maxima do fio nao se altera. 

(I) 0 modulo da tensao maxima do fio diminui. 

(J) a altura maxima atingida pelo pendulo altera-se. 

4.	 Uma haste de massa desprezavel e comprimento d roda, no plano xOy, em tome de um eixo fixe 

que passa pelo ponto medio 0 da haste e e perpendicular ao referido plano. Nas extremidades da 

haste encontram-se presas duas esferas de massas m1 e m2' 

o modulo do momenta angular do sistema, em rela9ao ao ponto 0, num instante em que a 

velocidade das esferas, supostas pontos materiais, tem modulo v, e: 

(F) (m1 + m2) vd 

vd 
(G) (m1 + m2) -2

(J) zero 

5.	 Duas cargas electricas pontuais, +q e -q, encontram-se fixas, no vazio, a distancia duma da outra. 

Considere Ko a constante electrica do vazio. No ponto P, situado entre as cargas electricas, a 
distancia!!.- da carga +q, 0 potencial electrico e: 

2 

(F) + Ko-.!!L 
d 

(G) - Ko -.!!L 
d 

(H) + Ko-.!!L 
d 2 

(J) zero 
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6.	 Dos graficos representados, indique aquele que traduz como varia a energia potencial electrica E, 
de um sistema de duas cargas electricas pontuais positivas, em fun9ao da distancia r a que se 

encontram uma da outra. 

EE E 

r(F) r(G) r
(H) 

E~ 
E 

r(I) r(J) 

V.S.F.F.
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II 

Apresente todos os calculos que efectuar. 

1. A figura 1 representa uma calha semicircular,	 de raio OP =80 cm, colocada num plano vertical. No 

ponto P encontra-se um pequeno corpo de massa 1,0 kg que come~a a deslizar pela parte exterior da 
calha. Quando 0 corpo passa no ponto Q a sua velocidade tem modulo 1,2 m S-l. 

Considere 0 coeficiente de atrito cinetico entre os materiais do corpo e da calha igual a 0,30 e que 

a resistencia do ar e desprezavel. 

sin 37° =0,60 

cos 37° =0,80 

p 

37°:, , 
~' 

~:__________ L~ _ 
o 

Fig. 1 

1.1. Calcule a varia~ao da energia mecanica do sistema corpo + Terra quando 0 corpo passa da 

posi~ao P para a posi~ao Q. 

1.2. Considere 0 instante em que 0 corpo passa na posi~ao Q da calha e calcule: 

1.2.1.	 0 m6dulo da reac~ao da calha sobre 0 corpo; 

1.2.2.	 0 m6dulo da componente tangencial da acelera~ao do corpo. 

Se nao resolveu 1.2.1., considere 5,0 N 0 m6dulo da reac~ao da calha sobre 0 corpo. 
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2.	 Um sistema de dois corpos macic;:os e homogEmeos, A e B, 

esta em equilibrio totalmente imerso em agua, como indica a 

figura 2. Os dois corpos encontram-se ligados entre si por um 

fio t, de massa desprezavel. 

o corpo A e de madeira e tem 0 volume de 500 cm3; 0 corpo 

B e de uma liga metalica e tem 0 volume de 30 cm3. A 

densidade da madeira e 0,60 x 103 kg m-3 e a densidade da 
3agua e 1,0 x 103 kg m

-. ~ 

Fig. 2 

2.1.	 Passe a figura 2 para a sua folha de prova e represente 0 diagrama das forc;:as que actuam em 

cada um dos corpos do sistema. 

2.2.	 Calcule a densidade da liga metalica de que e feito 0 corpo B. 

2.3.	 Num dado instante corta-se 0 fio f. 0 corpo A sobe. 

Calcule a fracc;:ao do volume do corpo A que permanece imersa em agua na nova posic;:ao de 

equillbrio. 

3.	 Considere 0 campo gravitico criado por uma massa pontual Me duas Iinhas equipotenciais 8 1 e 8 2 , 

de raios respectivamente r1 e r2, como indica a figura 3. 

A 

Fig. 3 

3.1.	 Passe a figura 3 para a sua folha de prova e desenhe uma porc;:ao de linha de campo gravitico 

que passe pelo ponto A. 

3.2.	 Considere uma massa de prova pontual, m, que se desloca do ponto B para 0 ponto C. 

3.2.1.	 0 trabalho realizado pelas forc;:as do campo nesse deslocamento tem valor positivo, 

negativo ou nulo? Justifique. 

3.2.2.	 Para 0 deslocamento referido, a energia potencial gravitica do sistema M + m aumenta, 

diminui ou mantem-se constante? Justifique. 

V.S.F.F. 
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III 

Apresente todos os calculos que efectuar. 

Um grupo de alunos pretendia observar as modifica90es no campo magnetico existente nos pontos 

vizinhos de um fio condutor rectilineo, quando por este passa uma corrente electrica continua e 
estacionaria. Usaram 0 seguinte material: 

• fonte de alimenta9ao 

• re6stato 

• amperimetro 

• bussola 

• fios de liga9ao 

• fio condutor rectilineo (Iongo e filiforme) 

• placa de cartao 

Colocaram a bussola sobre a placa de cartao na vizinhan9a do fio condutor rectilineo e de forma a que 

a direc9ao indicada pela agulha magnetica passasse pelo ponto 0, indicado na figura 4. 

Fizeram passar uma corrente electrica pelo 'fio condutor rectilineo e observaram as altera90es produzidas. 

1.	 Descreva 0 que aconteceu a agulha magnetica quando se fez passar corrente electrica pelo fio 

condutor. 

2.	 Se se inverter 0 sentido da corrente electrica, 0 que acontece aagulha magnetica? 

3.	 Se se mantiver 0 sentido e se aumentar a intensidade da corrente electrica, 0 que acontece aagulha 

magnetica, em rela9ao asitua9ao descrita em 1.? 

---+ 
4. A figura 4 representa uma por9ao de fio condutor rectilineo e 0 vector campo magnetico B criado, no 

ponto P, pela corrente electrica que percorre 0 condutor. 

Passe a.figura 4 para a sua folha de prova. 

4.1.	 Marque com uma seta 0 sentido da r 
corrente electrica que percorre 0 fio .' 

,,'" . 0 

~ -'

"1/ 
condutor. -------~ ..V B 

4.2.	 Desenhe, passando pelo ponto P, a
 

linha de campo magnetico criado pela
 
corrente electrica que percorre 0
 

condutor rectilineo.
 
Fig. 4 

FIM
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COTA<;6ES 

I 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

. 

.. 
. 

. 

. 

. 

10 pontos 

10 pontos 

10 pontos 

10 pontos 

10 pontos 

10 pontos 

60 pontos 

1. 

2. 

3. 

1.1. 

1.2. 

2.1. 

2.2. 
2.3. 

3.1. 

3.2. 

1.2.1 

1.2.2 

3.2.1 

3.2.2 

. 

. 

. 

. 

II 

13 pontos 

27 pontos 

12 pontos 

15 pontos 
--------

40 pontos 

12 pontos 

15 pontos 

8 pontos 

35 pontos 

8 pontos 

27 pontos 

14 pontos 

13 pontos 
--------

35 pontos 

110 pontos 

1 
2 
3 
4 

4.1. 

4.2. 

III 

TOTAL 

5 pontos 

5 pontos 

8 pontos 

12 pontos 

. 

. 

. 

. 
5 pontos 

7 pontos 
--------

30 pontos 

200 pontos 
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