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Utilize para 0 m6dulo da aceleracao da gravidade g = 10 m S-2 

I-
•	 As seis questoes deste grupo s~o de escolha multipia. 

•	 Para cada uma das seis questoes deste grupo s~o indicadas cinco 
hip6teses F, G, H, Ie J das quais s6 uma esta correcta. 

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

•	 N~o apresente calculos. 

1.	 Um corpo M escorrega. com movimento uniforme, do tope de 
um plano inclinado, fixe no solo, ate asua base, como indica 
a figura 1. 

Para este percurso... 

(F)	 ... a energia mectmica do sistema corpo M + Terra man

tem-se constante.
 

(G)	 ... a energia cinetica do corpo M diminui. 

(H)	 .. a energia potencial do sistema corpo M + Terra aumenta. 

(I)	 0 trabalho realizado pela resultante das forr;as que
 

actuam no corpo M e negativo.
 

(J)	 ... 0 trabalho realizado pela forr;a gravitica e positivo. 
Fig. 1 

2.	 Uma granada que se encontra em repouso explode, num dado instante, dividindo-se em tres 

estilhar;os de massas diferentes. 

Imediatamente ap6s a explos~o, para 0 sistema constituldo pelos estilhar;os... 

(F) a velocidade do centro de massa e diferente de zero. 

(G) a soma das velocidades dos estilhar;os e zero. 

(H) 0 momenta linear e diferente de zero. 

(I) 0 momenta linear em relar;~o ao centro de massa e zero. 

(J) a energia cinetica e zero. 

V.S.F.F. 
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3.	 Um disco de massa M e raio R pode radar com atrito desprez8vel em tome de um eixo que Ihe e 

perpendicular e passa pelo seu centro. 0 momento de inercia do disco, em rela<;ao ao eixo de 

rotac;ao, e ~ M R 2 0 disco, inicialmente em repouso, e atingido por um pedayo de plasticina, de 

massa m e velocidade vi> que se cola no ponto A da sua periferia, como indica a figura 2. 

o m6dulo da velocidade do pedayo de plasticina, imediatamente ap6s se ter colado ao disco, e: 

2mvi
(F) 

2m+ M	 --+ 
ViA 

-- +mVi(G) 90°2m+ M
 

2mvi

(H) 

M 

(I) Vi 

(J) zero 

Fig. 2 

4.	 Suspende-se de um dinam6metro um cubo maci~o e homogeneo, de massa m. Mergulha-se 0 cubo 
num IIquido cuja densidade e dupla da densidade do material de que e feito 0 cubo, ate que metade 

do seu volume fique imerso. 
Nestas condi~oes, 0 valor que 0 dinam6metro marca e: 

(F) 2 mg 

2 mg
(G) 

3 

(H) mg 

mg
(I) 

2 

(J) zero 



5.	 Dos graficos abaixo representados, seleccione aquele que traduz como varia 0 m6dulo do campo 
gravltico terrestre .!7 num ponto, em fun~o da sua distancia ( ao centro da Terra, cujo raio medio 
se designa por (T' 

(F) (G) (H) 

-----~ 
I -----~ I 

0 rT r 0 rT 2rT r 0 rT 2rT r 

(J)-
r r 

6.	 Dois fios condutores rectilineos e paralelos sao percorridos por correntes electricas de intensidades 
constantes I) e 12 . As for<;:as magneticas que traduzem a interac~o entre por<;:oes iguais, de 
comprimento !J.l, dos fios condutores... 

(F) ... t~m m6dulo inversamente proporcional ao produto das intensidades I) e 12 , 

- (G) '" t~m m6dulo directamente proporcional a !J.l.
 

(H) t~m m6dulo independenteda dis~nciaeritreos condutores.
 

(I) s~o repulsivas se as correntes el€!ctricas tiverem 0 mesmo sentido. 

(J) t~m a mesma direc<;:~o dos fios condutores. 

V.S.F.F. 
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II 

Nas quest6es deste grupo apresente todos os calculos que efectuar. 

1.	 Observe a figura 3. 

Uma pequena esfera A de massa 200 9 suspensa do ponto P por um fio inextensivel, de 

comprimento 1,0 m e massa desprezc3vel, executa um movimento circular e uniforme no plano 
horizontal, adistancia h = 50 cm do solo; 0 flo faz com a vertical um angulo de 30°. 
Considere que 0 movimento se efectua no sentido indicado na figura e que sao desprezc3veis todas 

as foryas resistentes. 

sin 30° = 0,500
 
cos 30° = 0,866
 

z 

1.1.	 Prove, por considera~Oes energeticas, que 0
 

movimento circular executado pela esfera e
 

uniforme.
 

1.2.	 Num instante em que a esfera passa na
 

posi~~o 0 corta-se 0 flo.
 

Determine a velocidade da esfera nesse 0A='--
1--- 

instante.	 x I ~ 
y

:h 
1.3.	 Calcule as coordenadas do ponto onde a I
 

esfera toca 0 solo horizontal.
 

Se n~o resolveu 1.2. considere 2,0 m 5-1 

Fig. 3 o m6dulo d3 velocidade da esfera no ponto O. 

2. Observe a figura 4. Dois corpos A e B de massas rnA e rna estao presos a um fio inextensivel, de 
, ..	 . ' '" .. ~. . 

massa desprezc3vel, que passa na gola de uma roldana de raio R. massa Me momento de inerc'a 1	 .... 'c;. ,. . ...... ' .::;" • 

1 =- M R 2 Considere que 0 fio n~o desliza na gola da rolcjana e que esta roda em tomo do 2	 . . ._.~ 

seu centro 0 no sentido indicado na figura. 

2.1.	 Pass~ a figura para a sua folha de prova e represente
 

as for~as que actuam em cada um dos componentes
 

do sistema (corpo A, corpo Be roldana).
 

2.2.	 Escreva as equa~Oes vectoriais que traduzem a
 

Lei Fundamental de Newton aplicada a cada
 

componente do sistema.
 

__------. ---= ~ 

B2.3.	 Calcule 0 m6dulo da acelera~ao do corpo A em 

fun~ao de rnA, ms, Meg. 
Fig. 4 
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3.	 Uma partlcula, de carga -2,0 x 10-12 C e massa 1,0 x 10-20 kg, penetra na camara cubica C 

perpendicularmente a face perfurada em P, com velocidade de m6dulo 2,0 x 105 ms-1
. No interior 

da camara C existe apenas um campo magnetico uniforme. A partlcula descreve uma traject6ria 

circular de raio 0,50 m saindo pelo oritrcio Q, como indica a Figura 5, ap6s ter completado um quarto 

de circunfer~ncia. 

Q 
/ 

/ 
/ 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I c 
I , 

-
Fig. 5 

Determine: 

3.1. A varia~o do momenta linear da particula no percurso de Pate Q. 

Justifique. 

3.2. A resultante das fon;:as que actuam na particula no instante em que esta atinge 0 orificio Q 

3.3. 0 campo magnetico existente na camara c. 

Se nao resolveu 3.2. considere 5,0 x 10-10 No m6dulo da resultante das for9as que actuam na 

particula no instante em que esta atinge 0 oriffcio Q. 

-

V.S.F.F.
 



III 

Nas questoes deste grupo apresente todos os calculos que efectuar. 

Um grupo de alunos pretendia estudar as caracterfsticas de urn campo electrico uniforme, utilizando 0 
seguinte material: 

• gerador 

• 2 placas de cobre 

• solu9ao de sulfato de cobre 

• tina de vidro 

• voltrmetro com ponta de prova de cobre 

• fios de Iigayao 

• interruptor 

• papel milimetrico -
Analisaram as escalas do voltfmetro e do papel milimetrico.
 

Colocaram as duas placas de cobre na tina com sulfato de cobre e ligaram cada uma das placas aos
 

p610s do gerador, montando um circuito.
 

Ligaram 0 p610 negativo do voltrmetro aplaca de cobre Iigada ao p610 negativo do gerador. A ponta do
 
fio que esta ligada ao p610 positivo do voltrmetro serve como ponta de prova. Atribulram a placa de
 

cobre ligada ao polo negativo do gerador 0 potencial zero.
 
Colocaram a folha de papal milimetrico sob a tina de vidro de modo a poderem fazer leituras das
 
distancias, entre a ponta de prova e a placa ligada ao p610 positivo do gerador, e fizeram as
 
correspondentes leituras no voltfmetro.
 

Construfram 0 grafico V= f(r) como 0 que se representa na figura 6.
 

1.	 Dos pontos A, S, CeO, representados no grafico, qual deles corresponde as leituras efectuadas 

quando a ponta de prova do volt!metro toca na placa de cobre ligada ao p610 positivo do gerador? 

Justifique 

2.	 Desenhe, na sua folha de prova, a placa de VIV 
cobre ligada ao p610 positivo e a placa de A -3,0
cobre ligada ao p610 negativo do gerador e
 

trace: 2,0
 

2.1. A cheio, duas linhas de campo electrico. 
1,0 

2.2. A tra90 interrompido, as linhas equipoten DOL-__~_--L_-:-::-:__--'::~_-" 

ciais 1,0 V e 2,0 V.	 80 160 240 rlmm 

Assinale em cada uma das linhas 0 valor
 

do respectivo potencial. Fig. 6
 

3.	 Calcule 0 m6dulo do campo electrico na regiao entre as placas de cobre, e indique a sua 

direc9ao e sentido. 

4.	 Trace 0 grafico V = f (r) no caso de se atribuir a placa de cobre Iigada ao p610 positivo do 

gerador 0 potencial zero. 

FIM 

11 r;./~ 



COTACOES 

I 

1. 10 pontos 
2 . 10 pontos 
3. 10 pontos 
4 . 10 pontos 
5.. 10 pontos 
6.. 10 pontos 

60 pontos 

II 

1. 

- 1.1. 10 pontos 
1.2. 20 pontos 
1.3. 10 pontos 

40 pontos 
2. 

2.1. 10 pontos 
2.2. 6 pontos 
2.3. 19 pontos 

35 pontos 
3. 

3.1. 12 pontos 
3.2. 12 pontos
 
3.3..... . . 11 pontos


_------'._-----

35 pontos 

110 pontos 

III 

1. 6 pontos 
2. 

2.1. 4 pontos 

2.2 . 4 pontos 

3..... 10 pontos 

4. . . 6 pontos
---'------

30 pontos 

TOTAL 200 pontos 
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COTACOES 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. .. 
6. 

I 
10 pontos 
10 pontos 
10 pontos 
10 pontos 
10 pontos 
10 pontos 

60 pontos 

1. 
1.1. 
1.2. 
1.3. 

2. 
2.1 
2.2 
2.3. 

3. 
3.1. 
3.2. . 
3.3. 

. 

II 

10 pontos 
6 pontos 

19 pontos 

10 pontos 
20 pontos 
10 pontos

--'------
40 pontos 

. 

. 

. 
-------

12 pontos 
12 pontos 
11 pontos 

35 pontos 

-
35 pontos 

110 pontos 

1 
2. 

3. 
4 

2.1. 
2.2. 

. 
III 

6 pontos 

4 pontos 
4 pontos 

10 pontos 
__6-.:p_o_n_to_s _ 

30 pontos 

TOTAL 200 pontos 

V.S.F.F. 
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CRITERIOS DE CLASSIFICACAO 
Criterios Gerais 

•	 A sequencia de resoluyao sugerida para cada item deve ser interpretada como uma das 
sequencias possivel. Devera ser atribufda a mesma cota~o se, em alternativa, for apresentada 
outra igualmente correcta. 

•	 As cotai;oes parcelares s6 deverao ser tomadas em considerayao quando a resolui;ao nao 
estiver totalmente correcta. 

•	 Se a resolui;ao de um item apresentar erro exclusivamente imputavel a resolui;ao do item 
anterior, devera atribuir-se, ao item em questao, a cota~o integral. 

•	 A ausencia de unidades ou a indicai;ao de unidades incorrectas, no resultado final, tera a 
penalizai;ao de um ponto. 

•	 Os erros de calculo terao, no maximo, a penalizai;ao de 10% da cota~o total do item. 

Criterios Especificos 

I 

VERSAO 1 VERSAO 2 

------=----------- 

1 D J . 10 pontos 
2 D 1 .. 10 pontos 
3. A F .. 10 pontos 
4 A J . 10 pontos 
5 C. ... G... . . 10 pontos 
6 B G , . 10 pontos 

Se 0	 examinando seleccionar mais do que uma hip6tese, atribuir a cotayao zero. 60 pontos 

II 
1. (40 pontos) 

1.1.	 10 pontos 

o examinando deve referir, justificando: 

Conservai;ao da energia mecMica (2 + 2) .. 4 pontos 

Conservai;ao da energia potencial (1 + 1) . 2 pontos 

Conservai;ao da energia cinetica e portanto 0 m6dulo da velocidade 

e constante... (2 + 2) .. 4 pontos 

1.2.	 20 pontos 

T+Fg=Fn . 2 pontos 

~ F,r =Fn . .. . . 2 pontos 

~ F, =0 e L: F: =0..... . . . 1 ponto 

v =~ rg tan 30° ou calculo de Fn · · · · .. 6 pontos 

Calculo do raio da traject6ria	 . 2 pontos 

Calculo do m6dulo da velocidade	 . 4 pontos 
~ --I> _1 
va =1.7 ex (m s )	 .. 3 pontos 



1.3. ................................................................................................................................
 
EquaC;Oes parametricas do movimento do projectil . 4 pontos 

Calculo do tempo de queda . 2 pontos 

Calculo do valor da coordenada x onde cai a bola . 2 pontos 

Como a ~irecc;ao da forc;a e perpendicular adirecc;ao da velocidade, 

o m6dulo da velocidade e constante	 .. 5 pontos 

--> _ -15 --> -15 --+ -1!'>p-2,Ox10 e x -2,Ox10 ey(kgms )	 .. 4 pontos 

10 pontos 

10 pontos 

6 pontos 

19 pontos 

12 pontos 

(O,54m; O,OOm; -O,50m) 

2. (35 pontos) 

2.1. 

o examinando deve representar: 

2 for~s aplicadas no corpo A. 

2 for~s aplicadas no corpo B 

4 for~s aplicadas na roldana 

2.2. 

fA + FgA = mA aA 

rB+~B=mBaB 
IM=Ja 

2.3. 

TA - mAg = mAaA 

mBg - TB = mBaB 
{ )=; MR2R(TB-TA a 

aA = aB = at = a R 

Substituic;ao " 

mB-m AaA =-----::'-----'-'-:1~- g 
mB+mA+T M 

3. (35 pontos) 

3.1. 
--> --+--+

!'>p =m(vQ - vp) 

. 2 pontos 

2 pontos para a tensao + 1 ponto para Fg 

2 pontos para a tensao + 1 ponto para Fg 

1 ponto para cada for~ 

.. 2 pontos 

.. 2 pontos 

. 2 pontos 

· ·	 .. 3 pontos 

.. 3 pontos 

.. 4 pontos 

.. 4 pontos 

. 3 pontos 

. 2 pontos 

.. 3 pontos 

V.S.F.F. 
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3.2 . 12 pontos 

Fm = Fn .. 3 pontos 

Calculo do m6dulo da forya centrfpeta .. 6 pontos 
~ _ -10 r m--8,Ox10 ---+ey(N) .. 3 pontos 

3.3....................................................................................................................... 11 pontos 

Fm =qvx it 4 pontos 

Substituiyao da forya e calculo do m6dulo de it 4 pontos 

it =-2,0 x 10-3 ez (T) 3 pontos 

III 

1 . 6 pontos 

Ponto A . 2 pontos 

Justiflcayao . 4 pontos 

2. 8 pontos 

4 pontos 2.1. 

+ 

Se 0 examinando nao assinalar 0 sentido, descontar 2 pontos. 

4 pontos 2.2. 

+ 2,OV 1.0V 

Se 0 examinando nao assinalar 0 valor do potencial, descontar 2 pontos. 



--

3 

_111 VIE-
d 

.. 2 pontos 

. 10 pontos 

--> _ -1
Calculo de IEI- 13 Vrn .. 

Direc9~w perpendicular as placas .. 

Sentido da placa positiva para a negativa, ou seja, do ponto A para 0 

ponto D . 

3 pontos 

2 pontos 

3 pontos 

4. .. 6 pontos 

VIV -
Ok------------.,.--~ 

240 rlmm 

-3,0 


