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EXAME NACrONAL DO ENSINO SECUNOARIO 
12.. Ano de Escolaridade .(Decreto-Lei n.g 286/89, de 29 de Agosto)
 

Cursos de Caracter Geral e Cursos Tecnologicos
 
Curso Geral de Artes da Escola Secundaria Soares dos Reis
 

e Curso Geral de Artes I da Escola Secundaria Antonio Arroio
 

Dur:.u;:jo d:.l prov:l: 90 min + JO min de lolcr:lm:i:J	 PRO\':\ \IODELO 

PROVA ESCRITA DE FfslCA 

Netas: - As respestas a tedas as questoes centidas neste enunciade terao de ser obrigatoriamente 
escritas na felha destinada a execuc;:ao da preva. 

- Nas questoes des grupos II e III que envelvam calcules. enecessaria a sua apresentac;:ae. 

Acelera9ao da gravidade: 9 = 10m 5" 

As seis questoes deste gruf::O sao ted as de escolha multi pia.
 
Para cada uma das sels questces deste grupo 1,2... 6 sao Indic2.:as::"co :'Iooteses A, 8 ... E das
 
quais 56 uma esta correc:a.
 
Assinale. na sua folha de prClva. a letra corresoondente a alterra::va :ue se!eccicnou oara cada
 

questao.
 

1.	 De urn mesmo !ugar. lar.s:ar;~-5e cbliquamente dOls proJ8cte:s. :::: e C. Jue -atingem igual altura 
maxima. As veloc:dades iniclals dosoroJ8cteis P e Q tazem cc:-. a-:onzcntal a.ngulos 8 e S', 
resoectivamente. complemer.rares efilre SI, 

Desorez::.ndo a resistenc:a ~o ar, a ,azao entre as mcculos :2.5 'JE;ccidaces inlc:ais aos :Jers 
prol~c:eiS. v:(P')/vo(O)', e igual a: 

(A) tan 8 
(B) 1 
(C) cot 8 
(D) sin" S' 
(E) cos2 8' 

2.	 Uma bola, movendo·se com velcc:dade horizontal v, chcc2. cc~ llG"'a parede vertical. 

Imediatamente aDos 0 choque, a 80la adquire a velocldade "/. 

Relatlvamente a bola, verificou-5e: 

(A) ConserJar;:ao da energia cine tic a e conservar;:ao do memento linear. 

(B) Nao conservas:ao da energia cinetica e nao conserva~ao da 
componente horizontal do momento linear. 

(C) Conservar;:ao da energla cinetica e nao conservas:ao C8 momento linear. 

(0) Nao conservar;:ao da energia cinetica e conservar;:ao do momento linear. 

(E)	 Nao conserJa~3o da energia cinetica e conservar;:ao ~a cornponente 
vertical do momento linear. 

V.S.F.F. 
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3.	 OUIS p.ltln.1l1{)r.!~. c.\u.\ urn ue nl..lS:';..l In. rnuvem·s..: num.l PI~U Jt; '.Jd) .~m [U\ectOrtJ.S pJrJlel.h. 
st?p.Jr:ld.Js entre 51 por urn.) ulst..inciJ. d. com veloCld.:ldes ue Igu.:l! modulo v. e de sentldos OP05tos 
o modulo do momento angul.:lr do sistem..l constltuido pelos dOls p:Jtln.:ldores. e~ rel.:l'tjo J 
qualquer ponto. e: 

(A) m v d 
(8) 2 m v d 
(C) m v 
(0) 0 
(E) m v d 

2 

4.	 0 vaso representado na ligura 1 contem dais liquidos nao misciveis, X e Y. 

\ f 

-;,-\ ~ /t-h;12 
Fig. 1 

Dos graficos abaixo representados, Indique aquele que traduz como varia a pressao p. unicamente 
devida aos liquldos. num ponto do interior dos liquidos. em func;:ao da sua distancla h, ao lunda 
do vasa. 
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5.	 0015 satelites, P e Q. de um mesmo planeta descrevem trajectcrias consideradas clrcu)ares. de 
raios 'p e fa' sendo 'p= 2 'a.
 
A razao entre os respectlvos periodos de revo!uc;:ao, Tp lTc, e:
 

(A) 2 
(8) 1/2_.	 (C) 'i2 
(0) 2 'i2 
(E) 1 

6.	 Um jao positivo de massa me carga q, descreve. com velocidade de modulo constante v. uma 
traJectona circular de ralo " apenas sujeito a acc;:ao de um campo magnetico unilorme, B. 
o trabalho realizado pela forc;:a magnetica sobre 0 iao, durante meio periodo do movimento, e: 

(A) q vB 
(B) 0 
(C) rtf q vB 
(0) 2 f q vB 

(E)~ 
q8 
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II 

1.	 Nurn C,:lIxote dt-? m,lSS,J m, exerce-se um-l tort;,l h0r1':'Jnlal F, I1U8 0 mantti:m em equillbrlo num 
pl.:lno Jnclin-ldo, como Indica a ligur3 2. 0 coeliclente de atnto estatlco entre os matenals das 
superfiCies do plano incllnado e do calxote em contacto. e IJ... 

AC =6,0 m 

__..... -=:- '-_.( 13 Fig. 2 
C 

1.1.	 Desenhe a tigura 2 na sua tolha de prova ~ represente 0 diagrama de fort;as que actuam no 
caixote. no caso em que 0 valor da fon;:a F, que 0 mantem ern equilibrio. e maximo. 

1.2. Estabelet;a uma expr~ssao para 0 valor maximo da rort;a Fem fun<;:ao de m. a. Pe e g. 
1.3.	 Suprime-se a for<;:a F e 0 caixote cai ao lange do plano inclinado, partindo do ponto A. 

Sabendo que 0 coeficiente de atnto cinetlco e Po = 0,20 e que CL == 37°, determine 0 module 
da velocidade do calxote ao atingir 0 ponto B (sin 37° == 0,6; cos 37° = 0,8). 

2.	 Um corpo A. macit;o. de massa 200 g, felto de uma substancia de densidade 2,7 x10J kg m-J
, esta 

presQ a um fio inextensivel, de massa desprez3vel, que passa na gola de uma roldana de ralo 12 em. 

Considere que 0 fio nao desliza na gola da roldana.:. -
Exerce-se, na outra extremldade do fio, uma forc;:a F, figura 3, eo Cor:lO, partindo do repouso, sate 
50 em durante 1,0 s. Em seguida, corta-se 0 fio e 0 corpo cal dentrQ de um tanque com agua. 
Despreze todas as fon;:as reslstentes e consldere a dens:dade da a;ua 1,0 x 10J kg mojo 

F== 3,0 N 

Fig. 3 
r--, 
I..._..J 

Calcule: 
2.1. 0 momento de inerc:a c~a reldana. 
2.2.0 modulo da acelera~ao do corpo A enquanto de see no tancue. 'odo mergulhado na 2.gua. 

3.	 Entre duas placas oarale!as A e C, figura 4, estaoeleceu-se uma d.:p. de 900 V Um iao Di7 ,je 
massa 3,2 x 10-27 kg, abandonado no orific:o M da placa A, atravessa a regiao entre ,~ e C. 

e (earga elementar) == 1,60 X 10·1i C 
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Fig. 4 

Ao passa~pelo orificio N da placa C, penetra numa regiao onde existe urn campo magneticQ 
unlforme 8 == - 0,50 e T.z 

3.1.	 Determine a velocidade do iao ao passar em N. 
3.2.	 Determine, em relaifaO a N, as coordenadas do ponto P onde 0 iao choca com a placa C. 

Se nao resolveu 3.1., c:)nsidere 5,0 x 10; m S-I 0 modulo da velocidade do iao ao passar em N. 

V.S.F.F. 
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III 

Um grupo de alunos pn~lendlJ eSludJr JS CJrJclenstlC.JS de um cJmpo electnco unltorme, 
utlhzando 0 segulnle material: 

Balena
 
2 placas de cobre
 
Sulu<;:ao de sulfato de cobre
 
Tina de vidro
 
Voltimetro com ponta de prova de cobre
 
Fios de liga<;:ao
 
Interruptor
 
Papel mliimetrico
 

Montaram um circuito elect rico e conSlderaram a placa de cobre ligada ao polo negatlvo do gerador
 
com 0 potencial VI) = 0,0 V.
 
Leram no papel milimetrico as distancias entre a ponta de prova e a placa positiva e fizeram as
 
correspondentes leituras no voltimetro.
 
Reglstaram os resultados experimentais obtJdos numa tabela como a que se segue.
 

-
v - vJ/V 0,0 1,0 2,0 3,0 I 4.0 I 5,0 6.0 

..l x/em 20,0 17,0 13,4 10.0 I 6.5 I 3,3 0,0 

1.	 Fa<;:a uma representayao esquematicaja montagem realizada pelo grupo de alunos. 

2.	 Calcule 0 valor medio do modulo do campo electnco. 

3.	 Desenhe as placas de cobre r.a sua folha de prova. 

3.1	 Man~ue, entre elas, tres pontos, ABe C, com 0 potencial de 3,0 V 

3.2 Trace as linhas equlpotenc:als de 2,0 Ve 5,0 V. 

4.	 Represente entre as ;:Jlacas. numa escala a sua escolha. que deve indicar na sua folha de prov3. 
::J "Jec:cr camiJo electnco em qualquer ponto. 

FIM 

-
Cotacroes 

I 

1 - 10 
2 -10 
3 -10 
4 -10 
5 - 10 
6 -10 

II 

1.1 - 10 
1.2 - 15 
1.3 - 15 
2.1 - 15 
2.2 - 15 
3.1 - 20 
3.2 - 20 

III 

'1 -5 
2 -8 
3.1 - 3 
3.2 - 6 
4 -8 
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