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PROVA DE r'ÍSrCe

TNSTRUÇOES

1. A prova tem a duração de 120 minutos e contempia urn total de 40 perguntas.

2. Leia atentamente a prova e responda na Folha de Respostas a todas a.s perguntas.

3, Para cada pergunta existem quatro alternativas de resposta. So umâ e que está
correcta. Assinale apenas a alternativa correeta.

4, Para responder çorrectamente, basta marcâr na alternativa escolhida cofiro se

indica na Foiha de R.espostas. Exemplo: ÊJ'

5. Para marcar use primeiro iápis de carvão dc tipo í;trB. Apaglre eompletamente «:s

emos nsando uma [':orracha. Depois passe por cima. esferográfica preta ou azul.

6. No Íim da prova, entregue âpenas a Foiha de Respostas. Nâo será accite qualquer
folha adicionai.

7. Não é permitido o usE: da rnáquina de calcular ori telemórzel.

Lembre-se! Assinale
cornectamente o seu

Código



PROVA DE FÍSICA

MECÂNrcÉq

1. O gráÍico ao laclo rc.g:r*sent* o movirncnto de cloís rnóveis I e 2. É ',,álido afirmar que:
Â, ; 1o rnóvel 2 é iiitr.+p;rssado pelo mór,el i a*s ú; ç{r.n)

segundos
B. ; os dois móveis desloçam-se em sentidos

contrários e se cruzam aos 6 segundos;
C. os dois móveis deslocam-se um ao lado do

outro até aos 6 metros
D. o móvel 2 é mais rápido que o móvel.

2. Um móvel que partindo do repouso se desloca
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com uma aceleração constante e atinge uma
velocidade de 541çrnlh depois de 10s, percorre nesse intervalo de tempo:
,4'.25 m; ts.55 rn; C.75 m; D. 150 m.

3. Um móvel movendo-se a urna velocidade de72kmlh, inicia uma travagern rápidâ que
dura 4 segundos, A distância que ele percorre durante a travagem até se iurobilizar é de:
r\. 4 rn; 8.7.2 m; C.20 rn; D.40 m,

4. Dois móveis partem de duas cidades que distam urna da outra $Alün e deslocam-se ao

encontro um do outro. 0 móvel A move-se corn velocidade Vn= }km/h e o B com

Vr = ZUhmlà. Passadc algum tempo eles eruzarn-se a uma distância ern relação à cidade

A, de:
A. 80 km; B. 100 kml C. 120 krn; D. 130 km"

5. Observe à figura ao lado. A massa fit t que
movimenta o sisterna é igual a:

.m3" í kg

A.2,6 kg;
8.4 kg;

C.8 kg;
D" nenhum dos resnltados é corecto.

6. f)uas esferas metálicas de rnassas diferentes sãa atrandon:,rdas aü rnesíno tempo cle uma
dada altura 11, e eaiern liyremente. E correcto afirrnar que:
A. a esfera de rnaior mass& (mais pesada) chega ao chão ent primeiro lugar;
B. a esfera de n-lenor mâssa chega ao chão em prirneiro iugan
C. as dtias esferas cheganl ao chão ao mesrio tempo;
D. nada se pode dizer, pois depcnde da Íbrça de gravidade que estiver actuando sobre cada

Çor?o"

7. Se a superfície menor de uma prensa hidráulica for igual a Scmze a maior S\Ocrnzr,ao
exercer-se uma força F sobre o êrnbolo menor, o êmbolo maior côÍrsegue suportar um
peso:
A. i0 vezes maior que F; C. 50 vezes maior que I1;

nrí ?



B. 20 vezes rnaior cue .[r: D, 100 Yezes rnaior que F.

4.72 N;

9. A energia cinética
em
A.l vez;

8. Uma carga de 60 kg de massa está suspensa num dinamórnetro dentro de um elevador.
Quando o elevador está subinds com uma aceleração de 2 ynis2 o dinarnómetro indica

B. óOtt N; C. 72ü N; I). 840 N.

r:l* usr automóvel cuja velocidade é recluaiE{;r üara a metade, diminui

B. 2 vezes; i C. 4 vezes; D. I vezes"

10. Dispõe-se de dois recipientes contendo dois líquidos diferentes (álcool e água) e uma bola
feita duma substância desconhecida. À bola é colocada, sueessivarnente, em cada um dos

recipientes e largada como mostra a figura , (p,ruo =l*" pot"oot = o,s+j

TERMODTXÂn{rCA

11. §e dois corpos Â e B, estão em equilíbrio térmico, então:
A. As massas de A e B são iguais;
B. As capacidades térmicas de A e B são iguais;
C. Os valores específicos de A e B são iguais;
D. As temperaturas de A e B são iguais.

12. Um estudante de enfermagem geral observa que urn paciente apresenta-se febril, eom
temperatura de 40'C. Se ele utilizasse urn termórnetro graduado na escala Fahrenheito
encontraria o valor de:
À, 82o F; B. 84o F;

13. O gráfico que representa uma
transformação isocórica de
um gás perfeito é:

c. 102" F;
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14" A pressão que um gás exerce nas paredcs de um recipiente, nrl qual está encerrado' é

devida:
A. Aos choques das moléculas do gás contra a paretle do recipienie ;

B. Aos choques en1re as mo!éculas;
C. As forças cle atracção enhe as moléculas;
D. As forças cle repulsáo entre as rnoléculas.

15.Ilm gás está inici:l!mente à temperaturdi16, pressâo Í11 e volurne Vo"íl submetido a um
processo que o leva à pressão 2P6 e temJreratura 47't, ü volunte fr,nal Çé igual a:

A. Vol ts. 2Vo; C. 4Vo; D. 8Vo.

16. A irradiação é o írnico processo de transmissão de calor:
A.Nos sólidos; B" No r,ácuo; C. Nos fluidos ern ge;"al; D. Nos gases.

lT. Tocando com a mão nurn objecto metálicn à tcmperatura ambÍente (2ü" Ç, notamos que
parece mais frio que um otrjecto de madeira à mesrma temperatura. Sentimos esta
sensaçâo porque:
A. A madeira é sempre lnais quente à temperatura ambiente;
I]. Os rnetais custam muito a entrar ern equilíbrio térmico Çollr o ambiente;
C. Os metais são sempre mais trios que o temperatura ar':.rbiente;

D. O calor que a mão fbrnece se Çscoa rapidarnente a torJo o meta1, devido a sua grande
condutibi I idade térmica.

ópuca

18. Na presença da luz do sol, um o observador enxerga um passarinho que está a voar. A
Íigura que melhor representa o trajecto da luz representado pelas cetas é:

ç sol fus"l # sol ry-sot

l*-w /-"-w >w }w
,,tLk* ,à" ,Lo** 

' ,L**

19. À imagem da letra R fornecida pelo espelho indicado na Íigura ao lado é: 

"4u.ffiI, ",m; c.m, D.m,

20. Um objecto real está situado diante de um espelho côncavo a umâ distância igual ao
dobro da distância focal. A imagem conjugada é:

D.C.B.A.



A" Virtual, invertida e do mesmo tamanho do objecto;
B. R.eal, invertida e do mesmo tamanho do objecto;
C. Real, invertida e maior que o objecto;
D. Virtual, invertida e menor que o objecto.

21. Um espelho esfér'ico côneavo tern raio de curvatura igual a 8$ cm, {Jrn objecto real dc 2
cm de altura é colocado a 12ü cm do vérttce do espelho. A altura da irnagern é:
A. 0,5 cin; B" 1,0 cm; C.2,0 cm; D. 0,8 cm.

22.Uma piscina cheia de água, quando vista por um observador que está do lado de fora,
parece menos funda. Isto acontece devido ao fenómeno de:
A. reflexão; B" ditusãol C. refracçâo; D" interlerência.

23. Na figura ao lado, a imagem do objecto P
produzida pela lente convergente é a imagern:
A. P'1;
B. P'2;

C. P'3;
D, P'4.

24. Se você rnovirnentar o objecto P cla iigura do
número anterior ao encontro da lente L, a
respcctiva imagem:
A. também se aproxirna da knte e diminrii tle tamanhc:
B. também se aproxinra da lente e aiimenta de tamanho:
C. afasta-se da lente e aumenta de tarnanho:
I). afasta-se da iente e dirninui de tamanho.

25. 0 indice cle refraeção da água a 2A'C ern relação ao ar é igrial a 1,-33, §e um raio de luz
tlue sai do ar para a água irecidir conr um ângulo cle inciclência a: ótj', o ângutro 0 de
desvio que o raio luminoso sofre ao passar para a águ* ó aproximarlaxmente igual a;
A. 300 00'; B" 45012'; c" 2507S',; D. 19046'.

I1.3.108 kmls.

27,Um dos fenómenos que confere à luz o carácter ondulatório é:

26. A velocirlade de propagação da luz no vácuo é igual a
A. 300 000 m/s: I].3.10e mis: C.3C0 000l«rrisl

A. a formação de sombras e penurnbras;
B. a interterência;

C. a propagação rectilínea;
D. nenhuni clestes fenómenos.

EX,ECTRÜMÀCI{ETIS&fO

28. Duas cargírs pontuais estiío separadas de urna distância d. Não se conhece o rnóclu!o nem
o sinal das cargas, ntas sabe*se que, colocada uma cargâ q no ponto rnéclio cla clistância
que as separa, a força que actua nesta carga q é nula. Pode coneluir-se quc:
A" o módulo das cargas é igual, mits os sir.ais são diferentes;
B. o módulo clas cargas é igual e âs cargas têm o mesmo sinal;



C, as cargas são do lresiÍrr) sinal" mas os seus rnódulos são diferentes;
D" os sir:ais das Çargas e os raóclulos cias mesmas são diierenl.es etrtrt: si.

29. Duas cargas Qt
aumentarmo§ a

intensidade de:
A. 4F;

e pr scptiradas cle uma distân*ia r/ atraem*se cürn uma força F . Se

r!Ístârici* *utre elas pava 2d a Íbrça dc imteracção passará a ter a

B.2F; 1 c.Fl7; B. F/4.

30. Duas cargas eléctricas pontuais, +Q e -Q, de igual módulo, encontrâm-se fixas no vazio à
distância 4d uma da outra. Considere um ponto P entre as cargas e ko a constante
eléetrica do vazio. 0 potencial eléctrico no ponto P do carnpo eléctrico criado pelas cargas

é:

A.-

31. Uma corrente de A,501 passa por umâ lâmpada durante

electrões que passâm pela lâmpada nesse intervalo é: (Nota:

A. 3,8 x 102 ; 8.3,8x10t8; C. 3.8 x l0r'o ;

32. A resistência de um condutor metálico depende das suas rnedições (comprimento (I-) e

expessura (A), assirn como rnaterial de que é constituído (p). Das seguintes expressões a

que respresenta correetamente essa dependência é:

D. R=&
Á

33. O comprimento cle urn Íio tle cotrre, que tem a flresma resisfê*cia da barra FVC corn a
mesrna largura e I metro de conrprimento é: (lrlota: C,t Ê=1.7 ' 10"8ÇJm e PVC: p=i0"'í)m)

A. 58,8 m; 8.58,8x102 m; C. 58,8x1ü'o *i f). 58,8xi0 20 m;

34. Considcre duas nesistêneias associadas. À resistência equivalente i\ associaçâo é:

A. niaior do que a niaior das cluas resistências se a associação for em paralelo;
B" menor do que a menol das duas resistências se a associação fcrr em parale lo;
C. menor do que a maior das duas resistências se a associação ior enr série :

D. nenhurna das ailrmações anteriores é correcta.
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C. À= I :
pÁ'

1r)
p,. -: lal l/-

t-J (.1

2,0 ruinutos. i\ quantidade de

Carga do electrão 1,6'i0-1eC).

D. 3.8 x 10'e

fontes de tensão iguais e

I acendern cüm a mesma

Ã.R=PL,
2Á'

U, n =S;

35. A figura ao laclo rnostra tlnis cireuitos I t: II ccnstituítlos cle

lârnpadas igunis. As lârnpadas L1 e 1.1, ligadas em séric', em
claridada, Depois acrescenta-se a lâmpnd*, L3 em XL Qurl das
seguintes afirmaçÕes corresprondc &o que acontece agora cümr

a claridade das 3 lâmpadas?
A.Agora a tâmpada 1,1 accnde majs do que antes. firas menos que

as lârrrpadas L2 e L3;
B. Agora a lâmpada L2 acende mais do quc antes e açcndenrio

como a lâmpacia L3;



C. A lâmpada 2 continua acendendo como antes;
D. Agora a lârnpada L1 acende mais do que antes, e mais que as lâmpadas L2 eL3i

36. O gráfico que representa a relação I(V) num resistor ôhmico é:

I II

A.vB.vc.vD.v
37. O cientista que descobriu, em 1820 no seu lahoratório, que a corrente eléctrica através de

um condutor produzia um eampo magnético capaz de mudar a orientação de uma agulha
magnética foi

38, Um Íio metálico, rectilíneo e infinitoo é percorrido por uma corrente de intensidade L Das
Íiguras abaixo a que representa correctamente as linhas de força do campo magnético
produzido pela corrente é:

A. Charles Coulomb (1736-i806);
B. Ampére (1775-1836);

39. A unidade da Intensidatle do campo
Internacional (SI) é:
À. 1 Coulomb; B. I Newton;

C. Cristian Oersted (1777-1851);
D. Michael Faraday (1791-1867)"

magnético ou Indução magnética B, no Sistema

C. I Tesla; D. l Farad.

D"C.B.A.

40. Um transformador elevador tem uma bobina primária com 100 espiras" Ele transforma
tensão de 23A V para I1500 tr/. O número de espiras na bobina secundária é:

A. 50; B. 100; c. 500; D.5000.

FIM
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