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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, um formulário e a tabela 

periódica (Anexos 1, 2 e 3). 

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. Das seguintes afirmações indique as verdadeiras (V) e as falsas (F). 

(A) A energia cinética de um automóvel que se desloca a 100 km h-1 o dobro da que possui quando 
se desloca a 50 km h-1. 

(B) A energia potencial elástica depende da deformação de um corpo elástico. 
(C) A temperatura de corpo é uma grandeza macroscópica, relacionada com a energia cinética 

média das suas partículas. 
(D) A energia interna de um sistema depende apenas da sua temperatura. 
(E) A energia potencial elétrica manifesta-se entre corpos devidos às suas massas. 

 
 
2. Na figura está representado um gráfico velocidade-tempo do movimento de um corpo que descreve 
uma trajetória retilínea. 

 
a) Indique o(s) intervalo(s) de tempo em que a força atua sobre o corpo: 

(i) tem o sentido do movimento e este tem sentido positivo; 
(ii) tem o sentido oposto do movimento e este tem sentido negativo; 
(iii) é nula; 
(iv) tem o sentido do movimento e este tem sentido negativo; 
(v) tem o sentido do oposto do movimento e este tem sentido positivo; 

b) Trace o gráfico da aceleração-tempo para os 8,0 segundos do movimento; 
c) Determine o deslocamento útil durante 8,0 segundos. 
 
 
 

Grupo II 
3. Uma onda com uma frequência de 2,5 ×  104 Hz  propaga-se no meio 1 
com uma velocidade de 1,2 ×  103 m s-1, quando passa para o meio 2, como 
mostra a figura. 
 
a) Qual a relação entre os índices de refração dos dois meios? 
b) Determine o comprimento de onda que se propaga no meio 2; 
c) Calcule o ângulo crítico da onda. 
 
 
4. Um som foi captado por um microfone, ligado a um dos canis de um osciloscópio, cuja base de 
tempo está regulada para 0,5 ms/divisão, permitiu visualizar uma figura em que 5 períodos do sinal 
correspondem a 9,4 divisões. 
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a) Indique, a função que melhor representa o sinal elétrico observado no osciloscópio; 
b) Determine do sinal e a incerteza experimental associada que lhe está associada, sabendo que uma 
divisão tem cinco partes; 
c) Calcule a frequência do sinal. 
 
 
 

Grupo III 
5. Classifique como verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das seguintes afirmações: 

(A) O campo elétrico criado por uma carga negativa é centrífugo. 
(B) As linhas de campo elétrico são, em cada ponto, perpendiculares ao vetor campo elétrico. 
(C) A unidade SI do campo elétrico é o newton por coulomb. 
(D) Num campo elétrico uniforme as linhas de campo são convergentes. 
(E) As linhas de campo elétrico nascem em cargas positivas e terminam em cargas negativas. 

 
6. Uma espira quadrada de lado 3,2 cm e de resistência 1,5 mΩ encontra-se num campo magnético 𝐵𝐵�⃗  
que é perpendicular ao plano definido pela espira. O campo magnético aumenta com o tempo como 
se mostra na figura. Determine: 

 
a) O fluxo magnético que atravessa a espira no instante 0,60 s; 
b) O módulo da força eletromotriz na espira no intervalo de 0,5 a 0,80 s; 
c) Qual a intensidade da corrente induzida na espira nesse intervalo de tempo? 
 

 
Grupo IV 

7. Para elevar a temperatura de uma dada massa de água pode recorre-se a diversos processos. Faça 
a correspondência entre as colunas I e II. 

 Coluna I  Coluna II  
 a) Um forno micro-ondas  (A) Energia transferida como trabalho elétrico  
 b) Com uma resistência elétrica  (B) Energia transferida com calor  
 c) Sobre a chama de um fogão  (C) Energia transferida por trabalho mecânico  
 d) Com uma batedeira elétrica  (D) Energia transferência por radiação  

 
8. Um cilindro de cobre, com 75 g de massa, estava à temperatura de 60 °C quando foi mergulhado 
num recipiente com 250 g de água a 21 °C. 
a) Determine a temperatura final da água, quando os sistema fica em equilíbrio; 
b) Calcule as variações de temperatura experimentadas pelo cilindro de cobre e pela água. 
 
Dados: Cágua = 4,18 × 103 J kg-1 K-1 e Ccobre = 3,9 × 102 J kg-1 K-1 
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CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

 da Prova Específica de Física - 2019 
 

Grupo I 
1. 2 pontos por cada opção certa…………………………………………… 10 pontos  
2.a) …………………………………………………………………………………………. 10 pontos  
2.b) …………………………………………………………………………………………. 15 pontos  
2.c) …………………………………………………………………………………………. 15 pontos  
   50 pontos 

Grupo II 
3.a) …………………………………………………………………………………………. 10 pontos  
3.b) …………………………………………………………………………………………. 10 pontos  
3. c) …………………………………………………………………………………………. 10 pontos  
4.a) …………………………………………………………………………………………. 2 pontos  
4.b) …………………………………………………………………………………………. 10 pontos  
4.c) …………………………………………………………………………………………. 8 pontos  
   50 pontos 

Grupo III 
5. 2 pontos por cada opção certa…………………………………………… 10 pontos  
6.a) …………………………………………………………………………………………. 10 pontos  
6.b) …………………………………………………………………………………………. 15 pontos  
6.c) …………………………………………………………………………………………. 15 pontos  
   50 pontos 

Grupo IV 
7. 5 pontos por cada correspondência certa 20 pontos  
8.a) …………………………………………………………………………………………. 20 pontos  
8.b) …………………………………………………………………………………………. 10 pontos  
   50 pontos 
  Total 200 pontos 

 
 


