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Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

Pode utilizar régua, esquadro, transferidor e máquina de calcular científica. 

Não é permitido o uso de corretor. Em caso de engano, deve riscar de forma inequívoca aquilo que 

pretende que não seja classificado. A prova inclui uma tabela de constantes e um formulário (Anexos 

1 e 2). 

Escreva de forma legível a numeração dos itens, bem como as respetivas respostas. As respostas 

ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

Para cada item, apresente apenas uma resposta. Se escrever mais do que uma resposta a um mesmo 

item, apenas é classificada a resposta apresentada em primeiro lugar. 

Para responder aos itens de escolha múltipla, escreva, na folha de respostas: 

• o número do item; 

• a letra que identifica a única opção escolhida. 

Nos itens de construção de cálculo, apresente todas as etapas de resolução, explicitando todos os 

cálculos efetuados e apresentando todas as justificações e/ou conclusões solicitadas. 

As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado da prova. 

A ortografia dos textos e de outros documentos segue o Acordo Ortográfico de 1990. 
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Grupo I 
1. A um corpo de 2,0 kg, que se encontra sobre uma superfície horizontal, é aplicada uma força 
constante paralela à superfície de apoio. O corpo adquire uma aceleração de valor 2,0 m s-2 e a 
intensidade da força de atrito entre as duas superfícies é 2,0 N. 
a) Determine a resultante das forças que atuam sobre o corpo; 
b) Calcule a intensidade da força aplicada ao corpo. 
 
2. Os dados adquiridos com um sensor numa experiência de plano inclinado mostram que durante a 
subida de uma bola a componente escalar da posição x, definida paralelamente ao plano varia com o 
tempo de acordo com a equação:  

𝑥𝑥 = 1,4 𝑡𝑡^2 − 2,5 𝑡𝑡 + 2,0 (SI) 
a) Apresente um esboço do gráfico x em função do tempo t, desde o instante inicial até que a bola 
inverter o sentido. Indique as grandezas representadas e as respetivas unidades; 
b) Explicite as coordenadas dos pontos no instante inicial e no instante que a bola inverte o sentido. 
 
 
 

Grupo II 
3. Uma onda, produzida por um sinal harmónico de amplitude 0,5 m e frequência de 130 rad s-1, 
propaga-se na direção do eixo dos xx com uma velocidade de 12 m s-1. 

a) Escreva a equação que traduz a elongação da fonte emissora em função do tempo, 𝑦𝑦 = 𝑦𝑦(𝑡𝑡). 
b) Calcule a frequência e o período de oscilação que deu origem à onda; 
c) Qual é o comprimento de onda? 
 
 
4. O índice de refração no vidro de sílica fundida é 1,46. 
a) Calcule a velocidade de propagação da luz ao propagar-se no vidro; 
b) Estabeleça a relação entre os comprimentos de onda de uma radiação monocromática ao 

propagar-se no ar e no vidro. 
 
 
 

Grupo III 
5. A figura representa o digrama das linhas campo elétrico de um sistema constituído por duas cargas. 

 

 

a) Faça o esquema do campo criado pelas cargas e represente o sentido das linhas de campo que 
contém os pontos P, Q, R e S; 

b) Represente no mesmo esquema o vetor campo elétrico nos pontos P e R, numa escala arbitrária. 
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6. Selecione a opção correta que completa a frase: 
O fluxo magnético que atravessa uma espira condutora é máximo quando o seu eixo … 

(A) … tem a direção do vetor campo magnético. 
(B) … define um ângulo de 30º com a direção do campo magnético. 
(C) … é perpendicular ao vetor campo magnético. 
(D) … define um ângulo de 30º com a direção do campo magnético. 

 
  
 

 
Grupo IV 

7. A figura mostra os gráficos que mostram a energia recebida como calor em função da temperatura, 
por dois corpos A e B com massas iguais. 

 
a) Indique, justificando qual a relação existente entre as capacidades térmicas mássicas dos materiais 

de que são fabricados os corpos A e B; 
b) Determine o calor recebido pelo corpo A quando a temperatura sofre um aumento de 10 °C; 
c) Calcule a variação de temperatura experimentada pelo corpo B ao receber uma quantidade de 

energia igual ao valor de calor determinado na alínea anterior. 
 
 
8. Num recipiente contendo 600 g de água à temperatura de 21 °C, introduziu-se uma resistência 
elétrica de aquecimento, cujas características de funcionamento são 250 W a 220 V. A resistência 
esteve ligada 10 min e quando foi desligada a temperatura da água era de 72 °C. Calcule: 

a) A energia transferida como calor para a água; 
b) A energia transferida para o recipiente e o exterior durante o tempo de aquecimento. 
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CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

 da Prova Específica de Física - 2017 
 

Grupo I 
1.a) …………………………………………………………………………………………. 10 pontos  
1.b) …………………………………………………………………………………………. 10 pontos  
2.a) …………………………………………………………………………………………. 20 pontos  
2.b) …………………………………………………………………………………………. 10 pontos  
   50 pontos 

Grupo II 
3.a) …………………………………………………………………………………………. 10 pontos  
3.b) …………………………………………………………………………………………. 10 pontos  
3.c) …………………………………………………………………………………………. 10 pontos  
4.a) …………………………………………………………………………………………. 10 pontos  
4.b) …………………………………………………………………………………………. 10 pontos  
   50 pontos 

Grupo III 
5.a) …………………………………………………………………………………………. 15 pontos  
5.b) …………………………………………………………………………………………. 15 pontos  
6. …………………………………………………………………………………………. 20 pontos  
   50 pontos 

Grupo IV 
7.a) …………………………………………………………………………………………. 10 pontos  
7.b) …………………………………………………………………………………………. 10 pontos  
7. c) …………………………………………………………………………………………. 10 pontos  
8.a) …………………………………………………………………………………………. 10 pontos  
8.b) …………………………………………………………………………………………. 10 pontos  
   50 pontos 
  Total 200 pontos 

 
 


