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PONTO 115/8 pags. 

EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNOARIO 
12.0 Ano de Escolaridade (Decreto-Lei n.o 286/89, de 29 de Agosto) 

Cursos de Caracter Geral e Cursos Tecnol6gicos 

Durai;ao da prova: 120 minlltos 

2000 VERSAo I 

'f'l<ovA M-o PE LO 

PROVA ESCRITA DE FislCA 

-
VERSA.O 1 

•	 DEVE INDICAR CLARAMENTE NA SUA 

FOLHA DE RESPOSTAS A VERSAo DA 

PROVA. 

•	 A AUS~NCIA DESTA INDICACAo 

IMPLICARA A ANULACAo DE TODO 0 

GRUPO I. 
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-
Utilize para 0 m6dulo da acelera~ao da gravidade 9 = 10 m 5-2 

•	 As seis quesloes deste grupo sao de escolha mlillipla. 

Para cada uma das seis quesloes desle grupo sao indicadas cinco 
hip6teses A, B, C, 0 e E das quais s6 uma esla correcla. 

•	 Escreva, na sua folha de prova, a lelra correspondenle a hip6lese que 
seleccionar como correcla para cada queslao. 

•	 Nao Clpresenle calculos. 
~-~~-'-~~-----~-

1.	 0 pendulo conlco da figura 1 e conslituido por um corpo de massa m suspenso por um fio 

i'lextens[vel, de massa desprezavel e comprimento I. 

o corpo executa um movimento circular no plano horizontal, fazendo 0 fio um angulo 0 com a 

direcyao vertical. Despreze a resistencia do ar. -
Nestas condiyoes podemos afirmar: 

(A) A velocidade do corpo e constante. 

(8) A resultante das foryas que actuam no corpo e centrfpeta. 

(C) A acelerayao do corpo e nula. 

(0) 0 modulo da velocidade do corpo depende do valor da massa do corpo. 

(E) 0 modulo da lensao do fio e inversamente proporcional a massa do corpo. 

B: 

-
Fig. 1 
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2.	 Sobre uma mesa horizontal encontra-se um sistema constituido par dois lmanes ligados por um 

fio. 0 fio mantem os imanes em repouso no referendal laborat6rio. Queima-se 0 fio e os iman~s 

passam a mover-se sem atrito. 

Nestas condiyoes, podemos afirmar: 

(A)	 A traject6ria do centro de massa de cada um dos [manes e curvilinea, em relac;:ao ao 

referencial laborat6rio. 

(B)	 A traject6ria do centro de massa do sistema e rectilinea, em relay80 ao referencial do seu 
centro de massa. 

(C)	 0 movimento do centro de massa do sistema e uniforme, em relayao ao referendal do seu 

centro de massa. 

(0)	 0 centro de massa do sistema esta em repouso. em relac;:ao ao referencial do centro de 

massa de cada um dos imanes. 

(E)	 0 centro de massa do sistema esta em repouso, em relac;:ao ao referencial laboratorio. 

3.	 Considere 0 binario de forc;:as aplicado na haste AB, representado na figura 2. 

o modulo do momenta deste binano e...-
(A) ... F x AS 

(B) .,. 2F x AB 

(C) ... F x AC 

(0)	 ... 2F x AC
 

2 
(E) .. , F x AC 

4.	 Seleccione 0 grafico que traduz como varia a energia potencial, Ep• do sistema Terra + satelite. 

em func;:ao do raio, r, das possiveis 6rbitas circulares do satelite. 

-
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5.	 Observe a figura 3 onde estao representadas tr~s cargas electricas supostas pontuais q1 > O. 

q2 < 0 e q3 < 0 e um ponto P. 

o potencial electrico no ponto P... 

(A) criado pela carga electrica q1 depende do valor das cargas electricas q2 e q3' 

(B)	 criado pelas tres cargas electricas calcula-se somando vectorialmente os potenciais 

ehktricos devidos as cargas electricas Q1. Q2 e q3. 

(C)	 ... criado pelas tres cargas electricas calcula-se somando algebricamente os potenciais 

electricos devidos as cargas electricas Q1, q2 e q3' 

(0)	 ... criado pelas tres cargas electricas calcula-se somando os m6dulos dos potencia is 

electricos devidos as cargas electricas q1. q2 e Q3' 

(E)	 ... criado pelas tres cargas electricas e zero. 

- Q1 > 0 • 

xP 

-

6. 

Fig. 3 

Considere um condutor lange e filjforme percorrido por uma corrente electrica de intensidade r 

Num ponto P, a distancia r do fio condutor, na sua vizinhan<;a e afastado das suas extremidades, 

ocampo magnetico criado pela corrente electrica ... 

(A) e directamente proporcional a r. 

(B) e directamente proporcional a !. 

(C) nao depende da permeabilidade do meio. 

(0) e directamente proporcional a r x !. 

(E) ... e directamente proporcional a !.-.. 
I 
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Apresente todos os calculos que efectuar. 

1.	 A figura 4 representa um pendulo gravitico simples ideal, constituido por um corpo de massa 300 9 

e por um fio de comprimento 60,0 cm. Os pontos A e 0 assinalam as posi<;:oes extremas do 

pendulo durante 0 movimento. 0 ponto B indica a posi<;:ao em que 0 fio tem direc<;:80 vertical. 

Despreze 0 efeito da resistencia do ar. 

sin 37" =0.60; cos 3r =0.80
 
sin 45° = cos 45° = 0,71
 

... :--	 .....~;.. _ 

2.00 m~ 

II (JJ 111/1/"",))" ))JI/l''';"",n/J;;I I / I, soloII I; I 

Fig. 4 

1.1.	 Considere urn instante em que 0 pEmdulo atinge a posi~o A. 

1.1.1.	 Passe a Figura 4 para a sua folha de prova e represente 0 diagrama de for<;:as que 

actuam no pendulo nessa posi<;:ao. Tenha em aten<;:ao 0 comprimento relativo dos 

vectores. Fa<;:a a legenda. 

1.1.2.	 Calcule 0 m6dulo da resultante das for<;:as, nesse instante. 

1.2.	 Posteriormente. quando 0 pendulo se deslocava de A para 0, ao passar na POSi<;:80 C, que 

dista 2,00 m do solo, cortou-se 0 fio. Sabendo que hI>. e 17,4 cm, calcule: 

1.2.1.	 0 m6dulo da velocidade do pendulo na posi~o C. imediatamente antes de se cortar 

o fio. 

1.2.2.	 A que distancia do solo se encontra a corpo, 0,40 s depois de se ter cortado 0 fio. 

Se nao resolveu 1.2.1. considere 1,5 m S-1 0 m6dulo da velocidade do pendulo na 

POSi<;:80 C. 

.- 2.	 Uma particula de massa m e abandonada no ponto P do campo gravitico terrestre (figura 5) . 
Despreze 0 efeito das for<;:as resistentes. 

2.1. Determine, em funyao das grandezas m, ge d, 0 momenta 

da for<;:a gravitica, em rela<;:80 a origem 0 do referendal. 

y 

P 
l' 

2.2. 

2.3. 

Determine, em fun<;:8o do tempo t, e de m, 9 e d, 0 

momento angular da particula em rela<;:80 ao ponto O. 

Mostre que os resultados obtidos em 2.1. e em 2.2. veri

ficam a Lei da Varia<;:ao do Momento Angular da particula. 

Or.-------+o----+ 
x 

d 

Fig. 5 

I 

I 
I Iraject6ria 
I 
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3.	 Numa regiao, on de existe apenas um campo magnetico B uniforme, penelra um feixe de electrees 

com velocidade v= 8,0 x 107 e (m s-').y 

o feixe descreve uma traject6ria semicircular como representa a figura 6, sendo OA = 20 em. 

-


massa do electrao = 9,1 X 10-31 kg y
 
massa do positrao = 9.1 x 10-31 kg
 

carga electrica do electrao =-1.6 x 10-'9 C
 
carga electrica do positrao = 1.6 x 10-19 C
 

3.1.	 Que relar;:ao existe entre 0 valor da energia
 

cinetica de um electrao no ponto 0 e no
 

ponto A? Justifique.
 o A x 
Fig. 6 

3.2.	 Determine 0 campo magnetico referido. 

3.3.	 Calcule 0 tempo necessario para que um electrao se mova de 0 a A. 

Se nao resolveu 3.2. considere 6,0 x 10-3 T 0 m6dulo do campo magnetico. 

3.4.	 Se em vez de um feixe de electr6es fosse um feixe de positrees a penetrar com igual 

velocidade na mesma regiao, qual deveria ser a modificac;ao no campo magnetico para que -
se observasse a mesma traject6ria? 

III 

Apresente todos os c~lculos que efectuar. 

Um grupo de alunos realizou uma experiencia baseada nos seus conhecimenlos de hidroslatica. 
Utilizaram 0 seguinte material: 

A - Tubo de plastico transparente de 2,0 cm de di~metro, colocado na vertical.
 

B - Escala graduada.
 

C - Pequeno tubo de borracha ftexivel para ligar 0 tuba A ao man6metro.
 

D - Man6metro.
 

Procederam do seguinte modo:
 

Montaram 0 dispositivo esquematizado na figura 7.
 

A 

B 

o c 

Fig. 7 

11S.Vl/6 



De inicio, sem lanyar agua no lubo A, os alunos ajuslaram 0 man6metro de modo a indicar 0 

valor zero. 
Deilaram agua no lubo A ate uma altura h. Mediram e registaram 0 valor de h. Leram 0 valor da 

pressao no man6melro. 
Repeliram varias vezes esla operay80, para diferenles alturas de agua. 
Represenlaram graficamenle os valores medidos e Irayaram a recla que melhor se ajuslava a 

esses valores. 

No grafico da	 Figura 8 es\a representada essa recla. 

p/kPa 

200 

IB,O 

16,0 

1(0 

11,0 . 

10.0 (100; 10,2) 

B,O 

6.0 

(0 

2,0 

1.	 as valores lidos no man6melro sao superiores. inferiores ou iguais ao valor da pressao no fundo 
do lubo A? Juslifique. 

2. Com base no grafico, calcule: 

2.1. 0 'valor	 da acelerayao da gravidade, no SI, admilindo que a massa volumica da agua 
3e 1,0 x 103 kg m- . 

~ 2.2.	 A incerteza do valor calculado em 2.1., em relayao ao valor 9 == 9,8 m S-2. 

Apresenle 0 valor da incerteza em percentagem. 

Se nao resolveu 2.1. utilize 0 valor 10,0 m S-2. 

3.	 Se os alunos tivessem repetido a experiencia, usando um lube vertical A com 4,0 em de diamelro, 

o grafico obtido seria identico ao da Figura 8? Justifique. 

FIM 
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Fig. 8 


