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1. Uma bobina, cujos terminais estão ligados a um osciloscópio, roda numa zona do espaço onde 

existe um campo magnético uniforme. A figura representa o sinal registado no ecrã do osciloscópio 

quando este tem a base de tempo regulada para 5 ms / div e a escala vertical regulada para 2 V / 

div. 

 
 

1.1. Qual das expressões seguintes pode traduzir a tensão, U, desse sinal em função do tempo, t? 

(5 pontos) 

 

 
 

1.2. Uma outra bobina, formada por 500 espiras 

quadradas de lado 8,0×10-2 m, está em repouso 

numa zona do espaço onde existe um campo 

magnético uniforme, B, perpendicular aos planos 

das espiras. Admita que, num dado intervalo de 

tempo, a intensidade do campo magnético, B, varia 

com o tempo, t, de acordo com o gráfico 

representado na figura. Determine o módulo da 

força eletromotriz induzida nos terminais da bobina, 

no intervalo de tempo [60,0; 2,0] s. Apresente todas 

as etapas de resolução. (15 pontos) 
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2. Um feixe de radiação monocromática propaga-se no ar e incide numa face de um paralelepípedo 

de vidro. Uma parte do feixe é refletida na face do paralelepípedo, enquanto outra parte passa a 

propagar-se no vidro, sendo o ângulo de refração menor do que o ângulo de incidência. 

 

2.1. O comprimento de onda, no vácuo, da radiação utilizada na experiência é 6,5×10-7metros.  

Qual é a frequência, em hertz (Hz), dessa radiação eletromagnética? Apresente o resultado com 

dois algarismos significativos. (5 pontos) 

 

2.2. Quando a radiação passa do ar para o vidro, a sua velocidade de propagação _____________ 

e o seu comprimento de onda _____________ . (5 pontos) 

 

(A) diminui ... diminui  

(B) diminui ... aumenta  

(C) aumenta ... aumenta  

(D) aumenta ... diminui 

 

2.3. Para diversos ângulos de incidência na superfície de separação ar-vidro, mediram-se os 

ângulos de reflexão e de refração correspondentes. Os resultados obtidos permitiram traçar o 

gráfico do ângulo de reflexão, αrefl, em função do ângulo de incidência, αi. Qual é o esboço desse 

gráfico, assumindo a mesma escala nos dois eixos? (5 pontos) 

 

 
2.4. Na tabela seguinte, estão registados os senos dos ângulos de incidência, sin αi , e os senos 

dos correspondentes ângulos de refração, sin αrefr . 

 

Determine, para a radiação considerada, o índice de 

refração do vidro constituinte do paralelepípedo utilizado 

na experiência. Na sua resposta, utilize justificando a 

equação da reta de ajuste obtida, identificando as 

grandezas consideradas. Apresente todas as etapas de 

resolução. (5 pontos) 

𝑦 = 0,682𝑥 + 6,711 × 10−4 

 

nar (índice de refração do ar) = 1,00 

 

3. A radiação eletromagnética propaga-se no ar com uma velocidade praticamente igual à sua 

velocidade de propagação no vazio, pelo que o índice de refração do ar é 1,00. A figura representa 

o trajeto de um feixe de radiação monocromática, muito fino, que, propagando-se inicialmente no 

ar, atravessa um semicilindro de um material transparente, voltando depois a propagar-se no ar. 
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3.1. Uma parte do feixe incidente na superfície plana do 

semicilindro sofre reflexão nessa superfície. Qual é o ângulo, 

em graus, que se deverá observar entre o feixe refletido 

nessa superfície (não representado na figura) e o feixe 

refratado? (5 pontos) 

 

3.2. Qual é, para a radiação considerada, o índice de 

refração do material constituinte do semicilindro 

representado na figura? (5 pontos) 

 

(A) 0,59 

(B) 1,1 

(C) 1,7 

(D) 1,9 

 

3.3. No ar, uma radiação tem um comprimento de onda de 540 nm. Qual é o comprimento de onda 

dessa radiação num meio de índice de refração 1,40? (5 pontos) 

 

(A) 216 nm 

(B) 386 nm 

(C) 540 nm 

(D) 756 nm 

 

4. Produz-se uma onda harmónica numa corda a que correspondem as representações gráficas da 

figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Classifica, justificando, a onda que se propaga na corda como transversal ou longitudinal. (5 

pontos) 

 

4.2. A velocidade de propagação da onda é de: (5 pontos) 

(A) 16 𝑚/𝑠 

(B) 8 𝑚/𝑠 

(C) 2 𝑚/𝑠 

(D) 0,5 𝑚/𝑠 
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4.3. A equação que traduz o movimento sinusoidal da onda é: (5 pontos) 

 

(A) 𝑦 = 3 𝑠𝑒𝑛 (
𝜋

4
𝑡)  𝑆𝐼 

(B) 𝑦 = 16 𝑠𝑒𝑛(2𝑡) 𝑆𝐼 

(C) 𝑦 = 16 𝑠𝑒𝑛 (
𝜋

4
𝑡)  𝑆𝐼 

(D) 𝑦 = 3 𝑠𝑒𝑛(0,125 𝑡) 𝑆𝐼 

 

4.4. O deslocamento de uma partícula da corda durante uma oscilação completa é de: (5 pontos) 

 

(A) 12 𝑚 

(B) 6 𝑚 

(C) 3 𝑚 

(D) 0 𝑚 

 

5. O som é considerado uma onda, onda de pressão, mecânica e longitudinal (em meio gasoso). 

Num pequeno texto justifique as classificações (a negrito) atribuídas ao som. (15 pontos) 

 

6. Na figura representam-se duas ondas sonoras (A e B) visualizadas no ecrã de um osciloscópio.  

 

 
 

Calcule a frequência da onda A sabendo que o período da onda B é de 2,5 ms. (15 pontos) 

 

7. A palavra radar é o acrónimo de Radio Detection And Ranging, que, em português, significa 

deteção e localização por rádio. Trata-se de um sistema que permite detetar a presença, a posição 

e a direção do movimento de objetos distantes, tais como navios e aviões. O funcionamento do 

radar baseia-se na reflexão de um feixe de radiação eletromagnética. A radiação utilizada no radar 

pode ter comprimentos de onda, no vácuo, da ordem de grandeza do centímetro. Quando o feixe 

de radiação, geralmente emitido por impulsos, encontra um obstáculo, uma parte desse feixe é 

refletida, regressando à antena emissora. O tempo que um impulso demora a chegar ao obstáculo 

e a regressar à antena emissora, depois de refletido, permite determinar a distância a que o 

obstáculo se encontra dessa antena. 
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7.1. Qual a frequência de uma radiação eletromagnética cujo comprimento de onda, no vácuo, seja 

cerca de 1cm. (5 pontos) 

 

(A) 3 × 108𝐻𝑧 

(B) 3 × 109𝐻𝑧 

(C) 3 × 1010𝐻𝑧 

(D) 3 × 1011𝐻𝑧 

 

7.2. Qual a distância, em metros, a que um obstáculo se encontra da antena emissora, se o intervalo 

de tempo que decorre entre a emissão de um impulso e a receção do respetivo eco foi de 4 𝜇𝑠. (10 

pontos) 

 

7.3. A radiação eletromagnética utilizada no radar pode ser produzida num 

dispositivo onde existem ímanes que originam campos magnéticos semelhantes ao 

campo magnético 𝐵 ⃗⃗  ⃗ representado na figura. Qual é o esboço do gráfico que pode 

representar o módulo desse campo magnético, B, em função da distância, d, ao polo 

norte (N) do íman que produz esse campo? (5 pontos) 

 

 
7.4. Um sonar utiliza ondas sonoras utilizadas para deteção de objetos submersos. Um radar utilizar 

ondas eletromagnéticas. Indique duas diferenças nas características destes dois tipos de onda. (5 

pontos) 

 

8. A figura representa um sinal emitido por um diapasão que foi 

captado por um microfone que estava ligado a um osciloscópio. 

Sabe-se que a velocidade de propagação do som no ar é de 343 

m/s, nas condições da experiência, e que a frequência de vibração 

do diapasão usado é de 440 Hz. 

 

8.1. A escala da base do tempo do osciloscópio foi de: (5 pontos) 

 

(A) 0,8 𝑚𝑠/𝑑𝑖𝑣 

(B) 2,3 𝑚𝑠/𝑑𝑖𝑣 

(C) 110 𝑚𝑠/𝑑𝑖𝑣 

(D) 0,57 𝑚𝑠/𝑑𝑖𝑣 
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8.2. Calcule o comprimento da onda sonora produzida pelo diapasão. (5 pontos) 

 

9. Um anel metálico de raio r rola sobre uma mesa passando sucessivamente pelas posições P, Q, 

R, S e T como representado na figura.  

 

 
 

Na região indicada pela parte sombreada a azul na figura existe um campo magnético uniforme de 

intensidade B perpendicular ao plano do anel e que aponta para fora da página. 

 

9.1. Se o fluxo do campo magnético através do anel no ponto Q for igual a  qual será o fluxo do 

campo magnético no ponto R? (5 pontos) 

 

(A) ∅ 

(B) 
∅

2
 

(C) 2∅ 

(D) ∅ × 𝜋𝑟2 

 

9.2. Qual dos seguintes gráficos representa corretamente o fluxo magnético através do anel ao 

longo do percurso PQRST? (5 pontos) 

 

 
 

10. Num estudo de movimentos verticais, utilizou-se uma pequena bola de massa m, em duas 

situações diferentes, I e II. Considere que o sentido do eixo Oy é de baixo para cima, e que nas 

duas situações é desprezável o efeito da resistência do ar. 

 
10.1. Na situação I, a bola é lançada verticalmente para cima, com velocidade inicial de módulo 5,0 
m/s de uma altura de 1,20 metros. 
 
10.1.1. Determine a altura máxima atingida pela bola, em relação ao solo. (10 pontos) 
 
10.1.2. Selecione a única alternativa que apresenta os gráficos que melhor traduzem as 
componentes escalares da velocidade, vy, e da aceleração, ay, em função do tempo, t, durante a 
ascensão e a queda da bola. (5 pontos) 
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10.2. Na situação II, a bola é largada, sem velocidade inicial, de uma determinada altura, atingindo 
o solo com velocidade de módulo 4,0 m/s. Selecione a única alternativa que contém a expressão 
do trabalho realizado pelo peso da esfera (5 pontos) 
 

(A) W = – 8,0 m 
(B) W = 8,0 m 
(C) W = – 10 m 

(D) W = 10 m 
 
11. Um rapaz empurra, com velocidade constante, um bloco de massa m, ao longo de um plano 
inclinado sem atrito, como o esquema da figura mostra. 
 

 
 

11.1. Selecione o diagrama que melhor representa, na situação descrita, as forças aplicadas no 
centro de massa do bloco, durante a subida, sendo F a força aplicada pelo rapaz. (5 pontos) 
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11.2. Ao atingir a posição B, o bloco fica parado. Ao fim de certo tempo, por descuido, começa a 
deslizar ao longo do plano inclinado, com aceleração aproximadamente constante, no sentido de B 
para A. Selecione o gráfico que melhor traduz a energia cinética, Ec, do bloco, em função da 
distância, d, que percorre desde a posição B até à posição A. (5 pontos) 
 

 
12. Leia com atenção o pequeno texto atribuído a Newton:  
 
«Comecei a pensar que a gravidade se estendia até à órbita da Lua e deduzi que as forças que 
conservam os planetas nas suas órbitas devem ser inversamente proporcionais aos quadrados das 
suas distâncias aos centros em torno dos quais revolucionam: e assim comparei a força necessária 
para conservar a Lua na sua órbita com a força da gravidade à superfície da Terra.» 
 
12.1. A Lua, o nosso satélite natural, descreve uma órbita praticamente circular em torno da Terra, 
com movimento circular uniforme. Representa na órbita circular da Lua os vetores velocidade e 
aceleração. (5 pontos) 
 
12.2. Os satélites artificiais da Terra estão também sujeitos à força da gravidade. Selecione a 
alternativa que contém os termos que preenchem, sequencialmente, os espaços seguintes, de 
modo a obter uma afirmação correta. A intensidade da força que a tua sobre esses satélites ______ 
quando a sua distância ao centro da Terra ______. (5 pontos) 
 

(A) ... duplica ... duplica. 
(B) ... quadruplica ... duplica. 
(C) ... quadruplica ... se reduz a metade. 
(D) ... duplica ... se reduz a metade. 

 

3.3. Calcula o valor da Força gravítica sofrida pela Lua devido à ação do planeta Terra sabendo 

que as superfícies dos dois astros se encontram à distância de 375 883,87 km. (10 pontos) 

 

𝑴𝑻𝒆𝒓𝒓𝒂 = 𝟓, 𝟗𝟖 × 𝟏𝟎𝟐𝟒𝒌𝒈    𝑴𝑳𝒖𝒂 = 𝟕, 𝟑𝟓 × 𝟏𝟎𝟐𝟐𝒌𝒈    

𝑹𝑻𝒆𝒓𝒓𝒂 = 𝟔 𝟑𝟕𝟖, 𝟏𝟑 𝒌𝒎   𝑹𝑳𝒖𝒂 = 𝟏𝟕𝟑𝟖 𝒌𝒎  

 

FIM  

BOA SORTE JOVENS CIENTISTAS! 

 

  


