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PROVA DE rÍSrCa

INSTRUÇOES
l.

2.

J.

A prova tem a duração de 120 minutos e contempla um total de 35 perguntas.

Leia atentamente a prova e responda na X'olha de Respostas a todas as perguntas.

Paru cada pergunta existem quatro alternativas de resposta. Só uma é que está
correcta. Assinale âpenas a altemativa correcta.

Para responder correctamente, basta nnarcar na alternativa escolhida como se

indica na Folha de Respostas. Exemplo: [ti[
Para marcar use primeiro lápis de carvão do tipo HB. Apague completamente os
erros usando uma borracha. Depois passe por cima esferográfica preta ou azul.

No fim da prova, entregue apenas a Folha de Respostas. Nâo será aceite qualquer
folha adicional.

Não é permitido o uso damáquina de calcular ou telemóvel.

4.

5.

6.

7.

Lembre-se! Assinale
correctamente o seu

Código



PROtrIA DE FÍ§ICA

Cinemrâtica

1. Nrr rnnvimento rectilíneo unif,rrrrne:
a] Os espaçr's per**nidos ern cada intervaio ,Ce rempa variam de acordo com üs intelalos

de tempo;
b) C gráfico sxf é peqpendicuiar ao eixo cl:s remposl
c) A trajec«iria en: relação a um dado reÍerencial é uma reotr; e espilços iguais são

percorridos em iutervalos de t*rnpo iguais;
d) A trajectória ern relaçãa a irrn dadr referencinl e url1a iiljrcrmfÊrência.

) lr velocidade de um carro da Fórnrula I é 36{} Kw,ih. {lual
expresse #ssft {l1Êsmâ velocidade em m/s.
a ) 100 rn/s; b) 600 rn.is; c.11000 nr/s;

da.s seguintes aiternafivas

cl) 6000 rn, s

müve com velocidade constante, ao imclinar-se
pasta. A trajéctória da pasta pera o passageiro

c) unra hipérbole ,

d) ncnhurna das respostas antei':iores.

3' IJln rnenino c$rre €tm direcl:âo a um largn espeiho piano com umar velocidade de -? rú.
í )uai é a vel*cüdade da imagem em rel*.çáo ao-próprio i*divíduo?
a.) 3 mrs; b) 6 rn,,s; i; l r*-r; d) ? rn/s.

4. Linn passageiro em um cornboiü qile se
solire a janela do vagão deixa *air uma
(despreze a resistêmcia do ar) é;
a) urna recta;
b) uma paráboia;

Dt;is carras À * B c'ilnr â ü18sÍxlâ vt'losidade, rnüveÍm-sê rl^[rrnâ autr-estraCa nectilínea, um
aí;rás do outro, segl*rados uma r:erts distância, Assim é correcto dizer que:a) o carro A ;stá erú mol,irnento em relação ao cano B;
b) o car::o F cstá em moi,imefltc, srrl rciação ao calro A;
c,) o can'o A está etlx repousú ern reiação *arrr: I];
d)' os {JalTos A e B nâo estàü em rnovimentç.

A vt-'lscirixde quü r.Errl autrrísrúyel tern nürn eerto instante, é chamada:
a) Veioi;idadc ccnstante; c) VelociCade variada.;
b) \reiocrciade média; d) Velociríacle insranrânça.

Um autl;oraóvel sai de urna eidade A para um& eutrâ cidarde E qrre dista 1i0 km d*primeira. Telldu saído às Jl i rte,.f pára a,s l2 h t{n*-ante I h parut*i**ç,o" eru um ponto
situado [a .rnetarde d* eaniinho â pçrcorrr:er, Sabendo qu* g*Jt*u rn*is i h pauachegala
cidade $, diga q'ral rins seguintes verocidades foi .t suaieloli,I*d* méelia:a) 75 knv-h; b) 5ü kn:"rh; c) 1501«n/h; d) 69 kmlJ:i.

5.

6.

7.



Dinâmica

8. A Primeira Lei de Newton:
a) é também conhecida como'olei de acção-reacção";
b) tem como expressão matemática "produto da massa pela aceleração";
c) é também conhecida como "[ei de inércia";
d) Nenhuma das afirmações acima é correcta.

9. Umcorpo del lauroenta asuavelocidade deAm/s úé 22 rtlsdurante ll s, Aaceleração
do corpo é:
d1 4 m/s?; b) 0,75 m/s2; c) 0,5 m/s2; d) 2 rn/s2.

10. Deixando-se cair simultaneamente, no vácuo, massas de volumes iguais, de ferro, de
chumbo e de atgodão, constata-se o seguinte:
a) A massa de algodão atinge o solo em primeiro lugar;
b) A massa de chumbo atinge o solo em primeiro lugar;
c) Todas as massas atingem o solo ao mesmo tempo;
d) A massa de ferro atinge o solo em primeiro lugar.

11. Em virtude do Princípio da Á.cçiio e Reacção:
a) a força de atracção do So1 sobre a Terra é maior do que a força de akacção da Terra sobre

o Sol;
b) a força de atracçáo da Terra sobre o Sol é maior do que a força de atracção do Sol sobre a

Terra;
c) as duas forças de atracção, isto é, a do Sol sobre a Terra e a da Terra sobre o So1, são

iguais em intensidade e em direcção;
d) Nenhuma destas aÍirmações esfá correcta.

12. Submete-s€ um corpo de massa 50A0 kg à acção de uma força constante que lhe
imprime, a partir do repouso, uma velocidade de 72 lçrn/h ao fim de 40 s. Determine a
intensidade da força:
a) 2200 N; b) 2300 N; c) 2400 N; d) 2500 N.

13. Um corpo de 10 ág está ligado ao outro corpo de 2 kg através de uma mola
comprimida. Ambos estão em superfície de atrito desprezÍvel. Solta-se a mola e os
corpos sÍio disparados em sentidos opostos. A velocidade do corpo d,e 2 kg é 3,0 m/s. A
velocidade do corpo de IA kgé:
a) 0,60 m/s; c) 5,0 m/s;
b) maior que a do corpo de Z,Akg; d) 0,50 m/s.

Estática

14. Duas forças concorrentes, de intensidades respectivamente iguais a 5I/ e 12 N, formam
entre si um ângulo de 6A". A intensidade da resultante é igual:
a) 17 N; b) 13 N; c) 15 N; d) 11 N.



1l§. Dois homens cârregam um corpo de peso de 80 ff, por rneiei de urna barra ÀB apoiada

nos seus ombros" S"e um deles suporÍa a carga Oe ]O lf, determime a corga suportada

pelo outro e a posição do corpo sobre a barralsabendo que o comprirnento desta é igual

a 1,5 m.
a) 15N e 0,65m " c) 45N e 0'70m;

ni :olq e 0,56m; d) 50N e 0,?5m'

Termodinâmica

1ó. Define-se calor fl corno sendo:
a) il quantida.de de calor de um coipo quentÜ;

b) o grau de ,iiquecirnellto {-rlt amefecimento ile um c:orpo clttente;

c) a energia que iltrave§sa a ti'onLeira de ttrr sistema quanrlo entrç cle e o Seu anrbiente

existe um* diferença de temperatura;

d) a energia *rn trânsito.

17. A energia tratnsmite-se do Sol à 'f erra através da;
a) Coúrição; c.lRadiaç.ão;

b)Con.,,enção;d)Nenhruniadtstarifornras'

18. À condução rie calor nunt metal é r,traves da:

a) Contlução; c) Convenção;

b}Radiação.d)Nenhurnarlclstasformas.

19. firn prego de xço (cator especí11co:51íJ.ífkg"C) de m*ssa 78,3 g à temperaturc

ambiente d* 25" Ç I'oi aquecído atê 180Ü' c, À quantidade de e slor retrebido foi de:

a) 1,90 MJ; b;0,35 IvtJ; c) 6,95 MJ; d) 2'00 MJ'

2A. Foi aquecida água de rna$sa tÜó kg ern,4T:5/ /1. Que qutrntidade'de calor a água

reclÊbeu?
a) 10,5 J; lr) ?15,3'106.I; c) 25,3'1i03 J; d) 25'3 J'

21. Calcule o coeÍiciente de dil*tação linear de um metatl, sabendr: que umfl fuarra de 20Ü

crr;l.umenta ü,íj cnr <le cornlrrimento, pela elevação der temperatura de lt)Ü'C'
rr) a : 0,314;
b) u "= 0,00003 

"c) a: 1,01;

d) Nâo é possivel t1,-.tenninar o coefir:iente de dilataçãri linear.

Eleetricidade e Magnetismo



22. Retira-se de um corpo neutro determinado número de eléctrões. Findo o processo o
corpo apresenta a cârga de / C. 0 número de electrões retirados é:
a) 2,67.l}20electrões; c'17,67.l010electrões;
b) 3,67.10teelectrões; d) 6,25.1018 electrões;

23. A força de atracção entre um protão e um electrâo em modelo do átomo de Bohr cujo
raio é r:0,53.10-8 cmé:
a) 8,2.10-8N; b) 7,2.10-?N; c) 9,2.10-eN; d) 8,2,10-10N.

24. Dois condutores situados no vácuo e muito distantes entre si, e cujas capacitâncias
valem, respectivamente,40 pF e 60 pF, são ligados a potenciais de 15000 V e l20AA Y,

respectivamente. Depois de carregados, são conectados entre si por um Íio de
capacitância desprezível. O Potencial final de cada condutor é:
a) 14200 V; b) 13200 V; c) 23200 V; d) 18200 V.

25. Tem-se uma dada resistência R de um fio condutor de cobre de comprimento I e de
diâmetro da secção transversal d. Duplicando o comprimento a resistência:
a) A resistência duplica; c) A resistência mantém-se;
b) A resistência reduz-se à metade; d) A resistência triplica.

26. Ainda em relação a questão anterior, duplicando o diâmetro a resistência:
a) mantém-se; c) duplica;
b) reduz-se à uÍn quarto; d) triplica.

27. Um gerador de f.e.m ó Z e resistência interna 2 í2 é ligado a um resistor de resistência
eléctrica l0 ç. A energia eléetrica dissipada na resistência de l0 í) durante meia hora,
em KcaI é:
a) 1500 cal; b) 1077 cal; c) 1800 cal; d) 2000 cal.

Optica Geométrica

28, Â diferença entre raio e feixe luminosos é:
a) Raio luminoso é uma recta de luz e feixe são várias rectas paralelas;
b) Raio luminoso pode ser visto em condições muito especiais enquanto que feixe é

sempre possível ver;
c) Raio luminoso é emitido por fontes especiais enquanto que feixe é emitido pelas fontes

que usamos no dia a dia;
d) Neúuma das afirmações anteriores é correcta,

29. Um poste de 2 m de altura forma uma sombra de 50 cra sobre o solo. Ao mesmo
tempo, um edifício forma uma sombra de 10 m. Determinar a altura do ediÍIcio.
a)10m; b)20m; c)30m; d)40m.

30. À lei da reflexão da luz diz.nos que:
a) O raio incidente e o reflectido encontram-se em planos distintos;



b) O raio inoidente e o reflectido enoontram-se respectivamente nos planos horizoatais e

verticais;
c) O raio incidente e o reflectido encontram-se no Ínesmo plano;
d) Todas as afirmagões acima estão erradas.

31. A imagem da minha face num espelho plano é:

a) vircual, direita e mais pequena que a mÍúa face;
b) virtual, direita e de mesmo tamanho que a minha face;

c) real e direita;
d) virtual, invertida e do mesmo tamanho que a minha face.

32. Brineando com um espelho, um menino se admirava das imagens que apareciam no

espelho plano. Colocando a palavra LAGOA ern frente ao espelho, a imagem que o
menino viu foi:
a) AOGAL; c) AGOAL; {

b) GOÂLA; d) Nenhuma das imagens anteriores.

33. Os espelhos convexos sllo vantajosos pois:
a) permítem uma larga visibilidade; c) são mais usados que os espelhos planos;

b) aumentam o tamanho dos objectos; d) são os únicos usados em caffo§.

34. A distância entre uma lâmpada e a sua imagem proiectada em um anteparo por um
espelho esférico vúe 36 cm. A imagem é cineo vezes maior que o obiecto. A distâucia
da lâmpada ao espelho é:
a) 3 un; b) 6 cm; c) 9 cm; d) 12 cm'

35. Os raios luminosos quando passam obliquamente de um meio óptico parâ o outro:
a) mantém a direcção e este fenómeno é designado por reflexão;
b) mudam de direcção e este fenómeno é designado por refracção;
c) nada se pode dizer pois não existe uma regra geral;

d) Nenhuma afirmaçãc é correcta.

F'IM


