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Versão 1 

Este teste é constituído por 25 questões de escolha múltipla valendo cada uma 8 pontos. 

 

1. Um carro telecomandado, que pode ser representado pelo seu centro de massa, moveu-se 

retilineamente num movimento unidimensional. Registou-se a sua posição em função do tempo e 

construiu-se o gráfico que se apresenta. 

 

 
 

1.1. Selecione a opção correta para o movimento: 

(A) O carro moveu-se com movimento retilíneo uniforme no sentido negativo dos [60, 70] s. 

(B) O carro moveu-se no sentido negativo da trajetória no intervalo [50, 80] s. 

(C) O carro moveu-se no sentido negativo do movimento de [30, 60] s. 

(D) O carro inverteu o sentido do seu movimento nos instantes 50 s e 80 s. 

 

1.2. O deslocamento escalar do carro nos 90 segundos do movimento foi de: 

(A) −40 𝑚 

(B) +200 𝑚 

(C) +4200 𝑚 

(D) +2600 𝑚 

1.3. A distância percorrida pelo carro nos 90 segundos do movimento foi de: 

(A) +2600 𝑚 

(B) +4200 𝑚 

(C) +200 𝑚 

(D) −40 𝑚 
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1.4. A componente escalar da velocidade no intervalo de [80, 90] segundos foi de: 

 

(A) 𝑣 = 0 𝑚/𝑠 

(B) 𝑣 = −4 𝑚/𝑠 

(C) 𝑣 = +4 𝑚/𝑠 

(D) 𝑣 = 40 𝑚/𝑠 

1.5. A aceleração do movimento foi nula: 

(A) Apenas dos [30, 60] e [70, 90] segundos 

(B) Apenas dos [0, 30] e [60, 70] segundos 

(C) Apenas dos [0, 30] segundos 

(D) Dos [0, 90] segundos 

1.6. A força resultante que atuou no carro no intervalo de [70, 90] segundos: 

(A) aumentou o seu valor. 

(B) foi nula. 

(C) teve valor negativo na direção do movimento. 

(D) teve valor positivo na direção do movimento. 

1.7. Qual das seguintes figuras pode ser uma representação estroboscópica do movimento do carro 

no intervalo de tempo [80; 90] segundos? 

 
2. Um veículo move-se numa estrada retilínea. A sua posição em função do tempo está 

representada no gráfico. 
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2.1. Sejam VP, VQ e VR os módulos das velocidades do veículo, respetivamente, nos pontos P, Q e 

R indicados no gráfico. Selecione a alternativa que ordena corretamente aqueles módulos da 

velocidade. 

(A) 𝑉𝑄 > 𝑉𝑅 > 𝑉𝑃 

(B) 𝑉𝑄 > 𝑉𝑃 > 𝑉𝑅 

(C) 𝑉𝑅 > 𝑉𝑃 > 𝑉𝑄 

(D) 𝑉𝑃 > 𝑉𝑅 > 𝑉𝑄 

2.2. Selecione a alternativa que caracteriza o movimento do veículo: 

(A) A velocidade do carro no ponto Q foi nula. 

(B) Para o intervalo de tempo representado houve três inversões do sentido do movimento. 

(C) O veículo moveu-se no sentido negativo até P e depois moveu-se no sentido positivo. 

(D) Nos pontos P e R o carro moveu-se com movimento uniformemente acelerado. 

2.3. Em qual dos seguintes esquemas se encontram corretamente representados os vetores 

velocidade, �⃗�, e aceleração, �⃗�, no instante R? 

 
3. O gráfico seguinte revela os valores da componente escalar da velocidade de um carrinho, de 

massa 2 kg, relativamente a um referencial coincidente com a sua trajetória retilínea, durante um 

minuto. 
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3.1. Identifique qual das seguintes afirmações está de acordo com os dados do gráfico. 

 

(A) O carrinho deslocou-se no sentido negativo dos [40, 60] segundos. 

(B) Dos [0, 10] s o carrinho moveu-se no sentido negativo com movimento uniformemente 

retardado. 

(C) Dos [20, 40] segundos o carrinho deslocou-se no sentido positivo com movimento uniforme. 

(D) O carrinho teve movimento uniformemente acelerado nos intervalos de tempo [0,10] s e 

[20,40] s. 

 

3.2. Qual das seguintes afirmações relativas ao movimento durante um minuto está correta? 

 

(A) O espaço percorrido foi de 1 m e o valor do deslocamento foi de 5 m. 

(B) O espaço percorrido foi de 5 m e o valor do deslocamento foi de 1 m. 

(C) O espaço percorrido foi de 35 m e o valor do deslocamento foi de 45 m. 

(D) O espaço percorrido foi de 45 m e o valor do deslocamento foi de 35 m. 

 

3.3. O módulo da resultante das forças aplicadas sobre o carrinho dos [0, 10] segundos foi de: 

(A) 0,1 𝑁 

(B) 0,2 𝑁 

(C) 10 𝑁 

(D) 20 𝑁 

3.4. Selecione a opção verdadeira: 

(A) A aceleração do carrinho foi igual nos intervalos de [20, 40] e dos [40, 60] segundos. 

(B) Ocorreu a inversão do sentido do movimento aos 40 segundos. 

(C) Dos [10, 20] segundos o carrinho teve movimento retilíneo e uniforme. 

(D) Dos [10, 20] segundos a força resultante que atuou no carrinho foi nula. 

 

4. Na sua obra Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, editada pela primeira vez em 1687, 

Newton estabeleceu as três leis da Dinâmica e mostrou que tanto a queda de um corpo à superfície 

da Terra (por exemplo, a queda de um fruto da árvore para o solo) como o movimento da Lua na 

sua órbita podem ser explicados pela existência de uma força, resultante da interação entre cada 

um desses corpos e a Terra. Essa força depende das massas dos dois corpos que interatuam e da 

distância entre os seus centros de massa. Assim, um fruto cai da árvore porque é atraído para a 

Terra. Mas, embora tendo uma massa muito inferior à da Terra, também o fruto atrai a Terra. 

 

4.1. Considere que m representa a massa de um fruto que se encontra acima da superfície da Terra 

e que d representa a distância entre o centro de massa do fruto e o centro de massa da Terra. A 

intensidade da força com que a Terra atrai esse fruto é: 

(A) Inversamente proporcional a m. 

(B) Diretamente proporcional a m2. 

(C) Inversamente proporcional a d2. 

(D) Diretamente proporcional a d. 
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4.2. A força com que a Terra atrai um fruto e a força com que esse fruto atrai a Terra têm 

intensidades: 

(A) diferentes e determinam acelerações de módulos iguais em cada um desses corpos. 

(B) diferentes e determinam acelerações de módulos diferentes em cada um desses corpos. 

(C) iguais e determinam acelerações de módulos diferentes em cada um desses corpos. 

(D) iguais e determinam acelerações de módulos iguais em cada um desses corpos. 

 

4.3. O trabalho realizado pelo peso de um fruto que cai da árvore para o solo: 

(A) Depende da forma da trajetória descrita pelo fruto. 

(B) Não depende da forma da trajetória descrita pelo fruto. 

(C) É nulo. 

(D) É igual à variação da energia potencial gravítica.  

 

4.4. Considere um fruto que cai de uma árvore, abandonado de uma posição situada a 1,60 m 

acima do solo. Admita que a resistência do ar é desprezável e que o fruto pode ser representado 

pelo seu centro de massa (modelo da partícula material). Qual é o esboço do gráfico que pode 

representar o modo como varia a energia cinética, EC, do fruto em função do tempo, t, durante a 

queda? 

 
4.5. Admita que, no seu movimento de translação em torno da Terra, a Lua descreve uma órbita 

circular, de raio 3,84 x 105 km. (Massa da Lua= 7,35 x 1022 kg Massa da Terra= 5,98 x 1024 kg) 

4.5.1. Qual a ordem de grandeza da intensidade da força gravítica sofrida pela Lua devido à ação 

da Terra? 

(A) 1020 

(B) 1026 

(C) 1029 

(D) 1032 

4.5.2. Determine o quociente entre o módulo da aceleração da Lua, no movimento de translação 

referido, e o módulo da aceleração do fruto, no movimento de queda considerado à superfície da 

Terra.  

(A) 2,7 × 10−3 

(B) 2,7 × 10−4 

(C) 1 

(D) 10 
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5. Um carrinho move-se num percurso circular de raio 1,0 metro no sentido horário. Considere o 

percurso de A a C. Selecione a opção correta: 

 

 

 

 

 

 

 

(A) O valor do deslocamento foi de 1,57 m e a distância de 4,71 m. 

(B) O valor do deslocamento foi de 1,57 m e a distância de 6,28 m. 

(C) O valor do deslocamento foi de 1 m e a distância de 4,71 m. 

(D) O valor do deslocamento foi de 1,41 m e a distância de 4,71 m. 

6. Selecione a única alternativa que contém os termos que preenchem, sequencialmente, os 

espaços seguintes, de modo a obter uma afirmação correta. Nas interações entre corpos estão 

presentes as quatro interações fundamentais da Natureza. A interação que apresenta maior 

intensidade é a (______) seguida da (______) e a que apresenta menor alcance é a (______) 

seguida da (______).  

(A) Nuclear forte… nuclear fraca… nuclear fraca… nuclear forte. 

(B) Nuclear fraca… nuclear forte… nuclear forte… nuclear fraca. 

(C) Nuclear forte… eletromagnética… nuclear fraca… nuclear forte. 

(D) Nuclear fraca… eletromagnética… nuclear fraca… nuclear forte. 

7. Dois corpos, A e B, movem-se segundo uma trajetória retilínea, coincidente com o eixo Ox de 

um referencial unidimensional. Na figura está representado o gráfico do módulo da aceleração, a, 

em função da intensidade da força resultante, FR, para ambos os corpos. 

 

 
 

7.1. Qual o significado do declive das retas apresentadas? 

(A) Massa do corpo 

(B) Inverso da massa do corpo 

(C) Velocidade do corpo 

(D) O quociente entre o valor da força resultante e a aceleração 
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7.2. Selecione a expressão que traduz a relação correta entre as massas dos corpos A e B: 

(A) 𝑚𝐴 =
1

3
𝑚𝐵 

(B) 𝑚𝐴 =
1

2
𝑚𝐵 

(C) 𝑚𝐴 = 3 𝑚𝐵 

(D) 𝑚𝐴 = 2 𝑚𝐵 

 

8. Uma cadeira de rodas elétrica tem uma força motora útil de 170 N. O conjunto pessoa + cadeira 

de rodas tem uma massa combinada de 100 kg e sofre uma força de atrito de 20 N.  

 
Qual é o ângulo da rampa com a horizontal para que o conjunto suba com uma velocidade 

constante? 

(A) 8,6º 

(B) 30º 

(C) 25º 

(D) 12º 

 

FIM 

Boa Sorte Jovens Cientistas 

  


