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A prova é constituída por três Grupos: I, II e III

• O Grupo I tem seis itens de escolha múltipla.

• Os Grupos II e III incluem questões de resposta aberta,
envolvendo cálculos e/ou pedidos de justificação.

• O Grupo III inclui questões relativas a uma actividade
experimental.

A ausência de unidades ou a indicação de unidades
incorrectas, no resultado final, terá a penalização de um
ponto.
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Utilize para o módulo da aceleração da gravidade  g  =  10 m s–2

GRUPO I

1. Um projéctil é lançado, obliquamente para cima, a partir do solo.
Durante o movimento, os valores algébricos das componentes horizontal e vertical da velocidade
são, respectivamente, vx e vy, em relação ao sistema de eixos da figura 1.

Fig. 1

Despreze o efeito da resistência do ar.
Seleccione o gráfico que traduz como varia vx ou vy com o tempo t, desde o lançamento até à
chegada, de novo, ao solo.

•  Para cada uma das seis questões deste grupo são indicadas cinco
hipóteses A, B, C, D e E das quais só uma está correcta.

•  Escreva, na sua folha de respostas, a letra correspondente à hipótese que
seleccionar como correcta para cada questão.

•  Não apresente cálculos.
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2. Um pequeno carro de brincar percorre, com velocidade de módulo constante, uma calha cujo perfil
no plano vertical se representa na figura 2.

Os pontos P e Q da calha pertencem a arcos de circunferência de centros, respectivamente, O e O’
e de igual raio r. O ponto S pertence a um troço horizontal da calha. Os segmentos de recta OP e
O’Q são verticais.

A relação entre os módulos da força normal Rn , exercida pela calha sobre o carro quando este
passa nas posições assinaladas pelos pontos S, P e Q, é:

(A) Rn,S = Rn,P = Rn,Q

(B) Rn,S > Rn,P > Rn,Q

(C) Rn,P < Rn,S < Rn,Q

(D) Rn,P = Rn,S > Rn,Q

(E) Rn,P = Rn,S < Rn,Q

Fig. 2

3.  Três discos homogéneos, X1, X2 e X3, com a mesma espessura e igual momento de inércia, rodam

com velocidades angulares constantes de igual módulo, no plano horizontal, em torno de eixos que

passam pelos respectivos centros de massa. O momento de inércia de cada disco, em relação ao

respectivo eixo de rotação, pode ser calculado pela expressão I = MR2 em que M e R são,

respectivamente, a massa e o raio do disco.

Sendo a relação entre os raios dos discos R1 = R2 = 2 R3, pode afirmar-se que em relação ao

respectivo eixo de rotação:

(A)  O módulo do momento angular do disco X2 é superior ao módulo do momento angular do disco X1.

(B)  O módulo do momento angular do disco X3 é superior ao módulo do momento angular do disco X1.

(C)  O módulo do momento angular do disco X3 é superior ao módulo do momento angular do disco X2.

(D)  A energia cinética de rotação do disco X3 é superior à energia cinética de rotação do disco X2.

(E)  Os discos, X1, X2 e X3 têm igual energia cinética de rotação.

1—
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4. Dois satélites S1 e S2 de igual massa descrevem, em torno da Terra, órbitas aproximadamente
circulares, de raios respectivamente r1 e r2, sendo r2 > r1. Os raios r1 e r2 são muito maiores do que
o raio da Terra.

Podemos afirmar que:

(A) Os dois satélites têm aceleração de igual módulo.

(B) A aceleração do satélite S1 é, em módulo, maior que a do satélite S2.

(C) Os dois satélites têm períodos iguais.

(D) O período do satélite S1 é maior que o do satélite S2.

(E) A velocidade orbital do satélite S1 é, em módulo, menor que a do satélite S2.

5. Observe a figura 3 onde estão representadas, nos pontos P e T, duas cargas eléctricas estacionárias
e positivas, q1 e q2, supostas pontuais e de igual valor.
VQ, VR e VS designam os valores dos potenciais eléctricos nos pontos Q, R e S do campo eléctrico
criado pelas duas cargas eléctricas.

Atendendo a que PQ— = QR— = RS— = ST— podemos afirmar que:

(A) VQ – VS > 0

(B) VR – VQ = 0

(C) VQ – VS = 0

(D) VQ – VR < 0

(E) VR – VS > 0
Fig. 3

6. Numa região onde existe um campo magnético uniforme B
→

= B e→y (B > 0) é colocado, num plano
vertical xOy, um condutor filiforme. Considere as porções do condutor, de igual comprimento ∆!:
(1) horizontal, (2) vertical e (3) inclinada de um ângulo α em relação à horizontal (figura 4).

Quando o condutor é percorrido por uma corrente eléctrica estacionária de intensidade I, no sentido
indicado na figura 4, a força magnética que actua... 

(A) … na porção (1) é nula.

(B) … na porção (1) é – I ∆!B e→z .

(C) … na porção (2) é nula.

(D) … na porção (2) é I ∆!B e→z .

(E) … na porção (3) é – I ∆!B sin α e→z .

Fig. 4
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GRUPO II

1. Dois patinadores A e B, de massas mA = mB = 80 kg, deslizam em direcções perpendiculares entre
si e colidem, de forma perfeitamente inelástica, num plano horizontal (figura 5).

Fig. 5

Imediatamente antes da colisão, os módulos das velocidades dos patinadores A e B são
respectivamente vA = 6,0 m s–1 e  vB = 8,0 m s–1, em relação ao referencial do laboratório.
A colisão entre os dois patinadores tem a duração de 0,030 s.
Despreze o efeito das forças de atrito durante a colisão.

1.1. Determine a velocidade do centro de massa do sistema constituído pelos dois patinadores,
imediatamente antes da colisão, em relação ao referencial do laboratório.

1.2. Qual é a velocidade dos patinadores imediatamente após a colisão? Justifique.

1.3. Determine a força média que o patinador B exerce no patinador A durante a colisão.

1.4. O impulso recebido pelo patinador A é, em módulo, maior, menor ou igual do que o recebido
pelo patinador B?
Justifique.

Apresente todos os cálculos que efectuar.
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2. Um corpo maciço de volume V, feito de um material de massa volúmica ρ, desprende-se do fundo
de um tanque cheio de um líquido de massa volúmica ρl (figura 6) e sobe até à superfície. 
Considere g o módulo da aceleração da gravidade e despreze o efeito da resistência do líquido.

Fig. 6

2.1. Represente o diagrama das forças que actuam no corpo durante a subida, enquanto está
totalmente mergulhado. Tenha em conta o tamanho relativo dos vectores.
Faça a legenda.

2.2. Determine a resultante das forças que actuam no corpo durante a subida em função de ρ, ρl,
V e g.

2.3. Se o módulo da aceleração do movimento de subida do corpo for g, qual será a relação

entre as massas volúmicas do líquido e do material de que é feito o corpo?

2.4. Se a pressão atmosférica aumentar, o módulo da aceleração do movimento de subida do corpo
aumenta, diminui, ou mantém-se constante? Justifique.
Considere desprezável a variação de volume do líquido, com o aumento da pressão
atmosférica.

1—
4
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3. Numa região onde existe um campo eléctrico uniforme E
→

= 2,0 × 104 e→x (V m–1) assinalam-se os
pontos P, Q e R sobre as linhas equipotenciais I, II e III (figura 7).
O potencial eléctrico em P é VP = – 6,0 × 103 V.

Fig. 7

3.1. Calcule o potencial eléctrico no ponto R.

3.2. Num dado instante, além do campo eléctrico uniforme E
→

já referido, a região fica também
submetida a um campo magnético uniforme B

→
. 

Na região onde coexistem os dois campos, abandona-se uma partícula de carga eléctrica
q = +8,0 × 10–9 C e massa m = 1,0 × 10–7 kg, que passa a deslocar-se com aceleração
constante a→ = 1,6 × 103 e→x (m s–2).

Considere desprezável a acção da força gravítica, relativamente à acção da força eléctrica e
da força magnética.

3.2.1. Determine a força magnética que actua na partícula.

3.2.2. Qual é a direcção do campo magnético B
→

? Justifique.

I II III

P RQ

40 cm40 cm y

xO
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GRUPO III

Os alunos de uma turma pretendem determinar o valor do coeficiente de atrito estático, µ, entre
dois materiais homogéneos.

Os materiais considerados são o do tampo de uma mesa horizontal e o de uma das faces de um
corpo 1 de forma paralelepipédica.

Os alunos foram divididos em dois grupos A e B e realizaram uma montagem cujo esquema se
encontra representado na figura 8. 

Foram colocando sobrecargas sobre o corpo 2 até o corpo 1 ficar na iminência de se mover. Nesta
situação mediram e registaram os valores da massa total suspensa, num número de ensaios que
consideraram adequado.

Os ensaios do grupo A foram realizados com um corpo 1 de
massa m1 = 78 g.

Os ensaios do grupo B foram realizados colocando uma
sobrecarga no mesmo corpo 1, ficando o conjunto (corpo 1 +
sobrecarga) com uma massa M1 = 158 g.

Com os valores conseguidos, os alunos do grupo A efectuaram
os cálculos necessários à obtenção do valor do coeficiente de atrito
estático e da respectiva incerteza absoluta.

Registaram: µµ = 0,54 ± 0,03 Fig. 8

No grupo B  (M1 = 158 g) obtiveram-se, para a massa M2 suspensa, os valores indicados na tabela
seguinte:

1. Relativamente aos ensaios realizados pelo grupo B, calcule:

1.1. para cada um dos ensaios, o valor do coeficiente de atrito estático.

1.2. o valor do coeficiente de atrito estático e da respectiva incerteza absoluta que o grupo B deve
apresentar.

2. Os alunos consideraram válido apresentar para valor do coeficiente de atrito estático a média dos
valores obtidos em cada conjunto de ensaios realizados por cada um dos dois grupos A e B.
Foi correcto o procedimento dos alunos?
Justifique a sua resposta, através de argumentos teóricos.

3. Estabeleça a razão entre os valores médios da força de atrito obtidos pelos grupos A e B.

FIM

5

84,1

4

87,4

3

79,3

2

82,6

1

87,2

ensaio

M2 / g

Apresente todos os cálculos que efectuar.
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COTAÇÕES

GRUPO I ..................................................... 60 pontos

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

GRUPO II .................................................. 110 pontos

1. ..................................................................................................................... 40 pontos
1.1. ...................................................................................... 12 pontos
1.2. ...................................................................................... 10 pontos
1.3. ...................................................................................... 12 pontos
1.4. ...................................................................................... 6 pontos

2. ..................................................................................................................... 30 pontos
2.1. ...................................................................................... 6 pontos
2.2. ...................................................................................... 9 pontos
2.3. ...................................................................................... 8 pontos
2.4. ...................................................................................... 7 pontos

3. ..................................................................................................................... 40 pontos
3.1. ...................................................................................... 12 pontos
3.2. ...................................................................................... 28 pontos

3.2.1. .......................................................... 16 pontos
3.2.2. .......................................................... 12 pontos

GRUPO III .................................................. 30 pontos

1. ..................................................................................................................... 14 pontos
1.1. ...................................................................................... 7 pontos
1.2. ...................................................................................... 7 pontos

2. ..................................................................................................................... 10 pontos

3. ..................................................................................................................... 6 pontos

TOTAL..................................................... 200 pontos
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COTAÇÕES

GRUPO I ..................................................... 60 pontos

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

GRUPO II .................................................. 110 pontos

1. ..................................................................................................................... 40 pontos
1.1. ...................................................................................... 12 pontos
1.2. ...................................................................................... 10 pontos
1.3. ...................................................................................... 12 pontos
1.4. ...................................................................................... 6 pontos

2. ..................................................................................................................... 30 pontos
2.1. ...................................................................................... 6 pontos
2.2. ...................................................................................... 9 pontos
2.3. ...................................................................................... 8 pontos
2.4. ...................................................................................... 7 pontos

3. ..................................................................................................................... 40 pontos
3.1. ...................................................................................... 12 pontos
3.2. ...................................................................................... 28 pontos

3.2.1. .......................................................... 16 pontos
3.2.2. .......................................................... 12 pontos

GRUPO III .................................................. 30 pontos

1. ..................................................................................................................... 14 pontos
1.1. ...................................................................................... 7 pontos
1.2. ...................................................................................... 7 pontos

2. ..................................................................................................................... 10 pontos

3. ..................................................................................................................... 6 pontos

TOTAL..................................................... 200 pontos
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CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

Critérios Gerais
• A sequência de resolução apresentada para cada item deve ser interpretada como uma das

sequências possíveis. Deverá ser atribuída a mesma cotação se, em alternativa, for apresentada
outra igualmente correcta.

• As cotações parcelares só deverão ser tomadas em consideração quando a resolução não
estiver totalmente correcta.

• Se a resolução de um item apresentar erro exclusivamente imputável à resolução do item
anterior, deverá atribuir-se, ao item em questão, a cotação integral.

• A ausência de unidades ou a indicação de unidades incorrectas, no resultado final, terá a
penalização de um ponto.

• A penalização por erros de cálculo está indicada nas cotações parcelares.

Critérios Específicos

GRUPO I

1. (E) ............................................................................................................. 10 pontos
2. (C)............................................................................................................. 10 pontos
3. (E) ............................................................................................................. 10 pontos
4. (B)............................................................................................................. 10 pontos
5. (C)............................................................................................................. 10 pontos
6. (C)............................................................................................................. 10 pontos

60 pontos

Se o examinando seleccionar mais do que uma hipótese em uma ou mais respostas, atribuir a cotação
zero a essa ou essas respostas.

GRUPO II
1. (40 pontos)

1.1. .................................................................................................................................. 12 pontos

v→cm = .......................................................................... 6 pontos

Substituição e determinação de v→cm = 3,0 e→x +  4,0 e→y (m s–1)... (4 + 2) ... 6 pontos

Ou

Igualdade entre o momento linear do centro de massa e o momento
linear do sistema (soma do momento linear de cada uma das partí-
culas)  (I) ................................................................................................ 4 pontos
Expressões que permitem calcular p→cm ;  p→A ;  p→B ..... (2 + 1 + 1)....... 4 pontos
Substituição em (I) e determinação da velocidade do centro de massa
v→cm = 3,0 e→x + 4,0 e→y (m s–1)................(2 + 2)...................................... 4 pontos

Em qualquer sequência de resolução, se o examinando omitir o carácter
vectorial do momento linear ou da velocidade terá, no máximo, 4 pontos.

A transportar ............................................... 72 pontos

mAv→A + mBv→B——————————mA + mB
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Transporte .................................................. 72 pontos

1.2. .................................................................................................................................. 10 pontos
v→ = 3,0 e→x + 4,0 e→y (m s–1) ................................................................... 2 pontos
Justificação ............................................................................................ 8 pontos
∑F

→
ext = 0

→
................................................................................. 2 pontos

O momento linear do centro de massa ou o momento linear
do sistema conserva-se durante a colisão ........................... 4 pontos
As velocidades dos patinadores imediatamente após a coli-
são são iguais uma à outra e consequentemente à veloci-
dade do centro de massa ......................................................... 2 pontos

Ou

∑F
→

ext = 0
→

................................................................................. 2 pontos
O momento linear do sistema conserva-se durante a colisão ... 4 pontos
Obtenção da relação mv→A + mv→B = 2 mv→ e determinação
de v→ ...................................................................................... 2 pontos

1.3. .................................................................................................................................. 12 pontos
Expressão da lei da variação do momento linear aplicada ao patinador A,
F
→

A,B ∆t = ∆p→A ....................................................................................... 6 pontos
Substituição e determinação de F

→
A,B

F
→

A,B = –8,0 × 103 e→x + 10,7 × 103 e→y (N).................. (4 + 2)............... 6 pontos
Se o examinando erra a expressão que permite calcular correcta-
mente ∆p→A, descontar 2 pontos.

Ou

Expressão da lei fundamental da dinâmica aplicada ao patinador A,
F
→

A,B = mA a→A ......................................................................................... 4 pontos
Substituição e determinação da aceleração média de A, 
a→A = –1,0 × 102 e→x + 1,3 × 102 e→y (m s–2) ............... (5 + 1)............... 6 pontos
Substituição e determinação de F

→
A,B

F
→

A,B = –8,0 × 103 e→x + 10,7 × 103 e→y (N) ................... (1 + 1) ............ 2 pontos

Em qualquer sequência de resolução, se o examinando omitir o carácter
vectorial de ∆p→ e/ou de F

→
A,B e/ou de a→A terá, no máximo, 3 pontos.

1.4. .................................................................................................................................. 6 pontos
Igual ..................................................................................................... 2 pontos

Justificação ............................................................................................ 4 pontos
I
→

= ∆p→. A lei da conservação do momento linear do sistema ou a 3.ª lei
de Newton, permitem concluir que ∆p→A = –∆p→B ⇒ ∆ pA = ∆pB ⇒ IA = IB

A transportar ............................................... 100 pontos
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Transporte .................................................. 100 pontos

2. (30 pontos)

2.1. ................................................................................................................................ 6 pontos
Marcação de I

→
e P

→
.............................. (1 + 1) ................................... 2 pontos

I > P ...................................................................................................... 2 pontos
Legenda ............................................... (1 + 1) ................................... 2 pontos
O examinando terá, no máximo, 2 pontos se apenas representar uma
força ou representar mais do que duas.

2.2. ................................................................................................................................ 9 pontos
Identificação da força resultante como a soma de I

→
e P

→
............... 1 pontos

Determinação de I
→

e de P
→

...................... (2 + 2).............................. 4 pontos
Substituição e determinação de F

→
R = V g (ρ! – ρ)  e→z ....... (3 + 1)....... 4 pontos

Se o examinando omitir o carácter vectorial da força, descontar 2
pontos.
O examinando não é penalizado se escrever as expressões de I e de
P e não dos respectivos vectores.

2.3. ................................................................................................................................ 8 pontos
Utilização da lei fundamental da dinâmica, F

→
R = m a→ ...................... 1 pontos

Substituição, na expressão da lei fundamental da dinâmica, das gran-
dezas em função das variáveis pedidas .............................................. 3 pontos
Relação entre as massas volúmicas ρ! = ρ .................................... 4 pontos

2.4. ................................................................................................................................ 7 pontos
Mantém-se ............................................................................................ 2 pontos
Justificação ............................................................................................ 5 pontos
A impulsão não varia porque o aumento da pressão transmite-se
igualmente a todos os pontos no interior do líquido.

3. (40 pontos)

3.1. .................................................................................................................................. 12 pontos
VP – VR = E × PR

—
................................................................................... 4 pontos

VR < VP ................................................................................................. 3 pontos
Substituição e cálculo de VR = –2,2 × 104 V ............. (4 + 1)............... 5 pontos

A transportar ............................................... 142 pontos

5——
4
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Transporte .................................................. 142 pontos

3.2. .................................................................................................................................. 28 pontos

3.2.1. ................................................................................................... 16 pontos
Existência de uma força eléctrica e de uma força
magnética.................................................................. 2 pontos
Substituição e determinação da força eléctrica.. (4+1). 5 pontos
Escrita vectorial da lei fundamental da dinâmica tendo
em conta as duas forças F

→
e +  F

→
m = m a→ ................ 4 pontos

Substituição de a→ , F
→

e e m ....................................... 3 pontos
A força magnética é nula .......................................... 2 pontos

3.2.2. ................................................................................................... 12 pontos
B
→

tem a direcção do eixo dos xx................................ 4 pontos
Justificação ............................................................... 8 pontos
Expressão  F

→
m = q v→ × B

→
......................... 4 pontos

v→ = v e→x ..................................................... 2 pontos
Condição de anulação do produto externo 2 pontos

GRUPO III

1. ......................................................................................................................................... 14 pontos

1.1. ................................................................................................................. 7 pontos
Fa = P2 ................................................................................. 1 pontos
RN = P1 ................................................................................. 1 pontos
Fa = µ RN .............................................................................. 1 pontos

µ = ............................................................................... 2 pontos

Cálculo dos µ:  0,55 ;  0,52 ;  0,50 ;  0,55 ;  0,53................. 2 pontos

1.2. ................................................................................................................ 7 pontos
Cálculo do valor médio:  <µ> = 0,53 ................................... 3 pontos
Valor da incerteza absoluta:
o maior dos módulos dos desvios ∆µ = 0,03 ...................... 3 pontos
µ = 0,53 ± 0,03 ..................................................................... 1 pontos

Ou
a média dos módulos dos desvios ∆µ = 0,02 ...................... 3 pontos
µ = 0,53 ± 0,02 ..................................................................... 1 pontos

A transportar ............................................... 184 pontos

M2——
M1
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Transporte .................................................. 184 pontos

2. ......................................................................................................................................... 10 pontos
Sim. ............................................................................................................... 2 pontos
Justificação .................................................................................................... 8 pontos
O coeficiente de atrito estático só depende da natureza das super-
fícies em contacto e do respectivo acabamento ........................... 4 pontos
Os factores anteriores foram mantidos constantes em todos os
ensaios quer do grupo A quer do B (variável controlada em todos
os ensaios) ..................................................................................... 4 pontos

3. ......................................................................................................................................... 6 pontos

= ......................................................................................... 4 pontos

Substituição e cálculo do quociente: 0,50 ..................... (1 + 1) .................... 2 pontos

TOTAL ..................................................... 200 pontos

µAm1 g—————
µBM1 g

Fa(A)
————
Fa(B)
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EXAMES NACIONAIS DO ENSINO SECUNDÁRIO, 2001 – Prova Modelo GRELHA DE CLASSIFICAÇÃO – FÍSICA (Código 115)  
 

I II III Código 
Confidencial 

da Escola 

Número 
Convencional 

da Prova 1. 
(10) 

2. 
(10) 

3. 
(10) 

4. 
(10) 

5. 
(10) 

6. 
(10) 

Sub- 
total 

 
60 1.1. 

(12) 
1.2. 
(10) 

1.3. 
(12) 

1.4. 
(6) 

2.1. 
(11) 

2.2. 
(10) 

2.3. 
(9) 

3.1. 
(12) 

3.2.1. 
(16) 

3.2.2. 
(12) 

Sub- 
total 

 
110 1.1. 

(7) 
1.2. 
(7) 

2. 
(10) 

3. 
(6) 

Sub- 
total 

 
30 

TOTAL 
 

200 
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