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1. A Progress 59 era uma nave espacial russa, de carga, que se descontrolou poucas horas depois 

de ser lançada, no dia 28 de abril de 2015. O anúncio da sua entrada na atmosfera terrestre, e 

consequente desintegração sobre o oceano Pacífico, foi feito pela Agência Espacial Russa, na sua 

página oficial do Twitter no dia 8 de maio de 2015. A massa da nave com carga (combustível, 

comida e roupas) era 7500 kg e havia sido lançada com uma velocidade de 11,2 km/s. Considere 

que a nave pode ser representada pelo seu centro de massa (modelo da partícula material). Calcule 

a energia cinética inicial da Progress 59. (10 pontos) 

 

2. Dois corpos, A e B, com igual massa, possuem, durante o seu movimento, velocidade tal que a 

velocidade de B é o dobro da velocidade de A. Qual a relação entre as energias cinéticas dos dois 

corpos? (10 pontos) 

(A) 𝐸𝑐𝐴 = 𝐸𝑐𝐵 

(B) 𝐸𝑐𝐵 = 2𝐸𝑐𝐴 

(C) 𝐸𝑐𝐵 = 4𝐸𝑐𝐴 

(D) 𝐸𝑐𝐴 = 2𝐸𝑐𝐵 

3. Considere um corpo que se move sempre no plano horizontal. Observando os gráficos seguintes, 

selecione aquele que representa a energia potencial gravítica do corpo em função do seu 

deslocamento. (10 pontos) 

 

4. Um corpo de massa m desloca-se à velocidade de 3 m/s quando atua sobre ele uma força 

constante que lhe proporciona um aumento de velocidade de 20%. A energia cinética do corpo 

sofrerá um acréscimo de: (10 pontos) 

(A) 20% 

(B) 40% 

(C) 44% 

(D) 42% 
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5. No estudo do movimento de um corpo podemos aplicar o modelo da partícula material 

representando o corpo por um ponto, designado por Centro de Massa (CM), quando: (10 pontos) 

(A) Temos em conta as variações de energia interna do corpo. 

(B) Estudamos os movimentos de rotação e translação do corpo. 

(C) O corpo apenas possui (ou assim consideramos) movimento de translação. 

(D) Além da variação da energia interna, levamos em consideração o movimento de rotação do 

corpo. 

6. Um jovem, para aspirar o chão do seu quarto, puxa o cabo de um aspirador (m=4,5 kg) exercendo 

uma força F de intensidade 45,0 N. A força exercida sobre o aspirador faz com a horizontal um 

ângulo de 25º e obriga a deslocar-se 4,00 m. Considere desprezável a existência de atrito entre as 

superfícies em contacto e reduza o aspirador ao seu centro de 

massa. 

6.1. Represente todas as forças aplicadas sobre o aspirador. 

Tenha em atenção a dimensão dos vetores. (5 pontos) 

6.2. Determine o trabalho realizado pela força F exercida pelo 

rapaz. Qual o significado físico do resultado calculado? (10 

pontos) 

6.3. Determine o trabalho realizado pelo peso do aspirador. (5 pontos) 

7. Abandonou-se uma bola de massa m de uma altura h, relativamente ao solo, em três percursos 

diferentes I, II e III. Despreze a existência de forças dissipativas. 

 

7.1. Relativamente à energia mecânica da bola, podemos dizer: (10 pontos) 

(A) A variação da energia mecânica da bola é maior em I do que em II. 

(B) A variação da energia mecânica da bola em III é maior do que em II. 

(C) A variação da energia mecânica da bola é igual nos três percursos e é nula. 

(D) A variação da energia mecânica da bola é igual nos três percursos mas não é nula. 

7.2. Relativamente ao trabalho realizado pelo peso da bola podemos dizer que: (10 pontos) 

(A) O trabalho realizado pelo peso da bola é igual nos três percursos e é simétrico da variação 

da energia potencial gravítica do sistema bola+Terra. 

(B) O trabalho realizado pelo peso da bola é maior no percurso III e é simétrico da variação da 

energia potencial gravítica do sistema bola+Terra. 
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(C) O trabalho realizado pelo peso da bola é igual nos três percursos e igual à variação da 

energia potencial gravítica do sistema bola+Terra. 

(D) O trabalho realizado pelo peso da bola é maior no percurso I e é simétrico da variação da 

energia potencial gravítica do sistema bola+Terra. 

8. Em julho de 2014, na cidade portuguesa de Mirandela, o português Tiago Sousa sagrou-se 

campeão europeu de jet ski. Nesse dia, o nosso campeão, de 60 kg, usou uma mota de água da 

classe ski com 334 kg de massa e quando iniciou a travagem não muito longe da meta deslocava-

se a 80 km/h. Calcule o trabalho realizado pela resultante das forças que atuaram no centro de 

massa do conjunto Tiago+jet ski desde que o Tiago iniciou a travagem até à sua paragem vitoriosa. 

(15 pontos) 

9. O Vasco move um bloco de 400 kg ao longo de uma superfície 

rugosa. O Vasco exerce uma força de intensidade F usando uma 

corda que faz um ângulo de 30º com a horizontal. O bloco 

deslocou-se 5 m desde o repouso até atingir a velocidade de 1,5 

m/s. A força de atrito entre o bloco e a superfície é de 500 N. 

Calcule a intensidade da força exercida pelo Vasco nestas 

condições. (20 pontos) 

10. Num parque de diversões há um jogo que consiste em largar uma bola de 400 g da posição A 

de modo que ela percorra uma calha oleada, sem atrito, e derrube um boneco colocado na posição 

B.  

 

Na situação descrita na figura o jogador abandonou a bola da posição A. Calcule a velocidade com 

que o boneco foi derrubado. (15 pontos) 

11. Uma máquina consome 5,00 × 103𝐽 enquanto realiza uma tarefa. Sabe-se que dissipa 45% 

dessa energia durante os 8 minutos de funcionamento.  

11.1. Determine a potência total da máquina. (5 pontos) 

11.2. Determine o rendimento da máquina. (5 pontos) 

12. Uma resistência elétrica 𝑅𝐴 submetida a uma diferença de potencial 𝑈𝐴 é percorrida por uma 

corrente elétrica de intensidade 𝐼𝐴. Determine a diferença de potencial elétrico 𝑈𝐵 a que a 

resistência fica sujeita quando passa a ser percorrida por uma corrente elétrica que é metade da 

𝐼𝐴. (10 pontos) 
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13. Nos terminais de dois condutores, A e B, é aplicada uma diferença de potencial. O gráfico da 

figura representa a variação da intensidade da corrente em função da diferença de potencial elétrico 

aplicada aos condutores. 

13.1. Identifique o condutor óhmico. Justifique a sua 

resposta. (10 pontos) 

13.2. Quando a diferença de potencial elétrico nos 

terminais dos condutores é de 2,00 V que relação existe 

entre as resistências dos dois condutores? (5 pontos) 

13.3. Se a diferença de potencial elétrico aplicada aos 

terminais do condutor óhmico passar a ser 3,00 V qual 

será a intensidade de corrente que o percorre? (5 

pontos) 

14. Tendo em conta que a resistividade do alumínio é de 2,82 × 10−8Ω𝑚 a resistência elétrica de 

um condutor com 100 m de comprimento de 40 mm2 de área de secção reta é: (10 pontos) 

(A) 𝑅 = 7,05 × 10−8Ω 

(B) 𝑅 = 7,05 × 10−14Ω  

(C) 𝑅 = 7,05 × 10−2Ω  

(D) 𝑅 = 7,05 × 10−1Ω  

15. Uma resistência tem as seguintes características: 5 k e 0,125 mW. Determine o valor da 

tensão máxima que pode ser aplicada à resistência. (10 pontos) 

 

FIM  

 

BOA SORTE JOVENS CIENTISTAS! 

PROFESSORA PAULA MELO SILVA 

 

    

 


