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1. Uma bobina encontra-se imóvel numa zona do espaço onde existe um campo magnético uniforme. Os 

planos das espiras da bobina são paralelos entre si e fazem sempre o mesmo ângulo com a direção do 

campo magnético. 

1.1. Qual deverá ser a amplitude do ângulo entre os planos das espiras e a direção do campo, para que, 

mantendo-se todas as outras condições, o módulo do fluxo magnético através da bobina seja máximo? (6 

pontos) 

1.2. Num dado intervalo de tempo, a intensidade do campo magnético, B, varia com o tempo, t, de acordo 

com o esboço de gráfico representado na figura.  

 

Qual é o esboço de gráfico que pode representar o módulo do fluxo magnético, |Φ𝑚|, que atravessa a bobina, 

em função do tempo, t, no intervalo de tempo [0, t1 ]? (6 pontos) 

 

2. Duas bobinas, I e II, ligadas a osciloscópios, rodam em zonas do espaço distintas, nas quais existem 

campos magnéticos constantes e uniformes. A análise dos sinais obtidos nos ecrãs dos osciloscópios 

permitiu estabelecer que as forças eletromotrizes, UI e UII, geradas nos terminais das bobinas I e II, 

respetivamente, variam com o tempo, t , de acordo com as expressões: 
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2.1. Comparando as forças eletromotrizes, UI e UII, geradas nos terminais das bobinas I e II, respetivamente, 

é possível concluir que: (6 pontos) 

(A) a área de cada espira da bobina I é diferente da área de cada espira da bobina II. 

(B) o número de espiras da bobina I é diferente do número de espiras da bobina II. 

(C) as bobinas estão sujeitas a campos magnéticos da mesma intensidade. 

(D) as bobinas estão a rodar com velocidades angulares do mesmo módulo. 

2.2. Em qual das figuras seguintes está representado o sinal obtido no ecrã do osciloscópio ligado à bobina 

I, caso a base de tempo e o amplificador vertical estejam regulados como indicado nessas figuras? (6 pontos) 

 

3. Numa aula laboratorial, estudou-se o movimento vertical de queda e de ressalto de diversas bolas, em 

condições em que a resistência do ar pode ser considerada desprezável. Na atividade realizada, utilizou-se 

um sensor de posição ligado a um sistema de aquisição automática de dados. Em cada ensaio realizado, 

abandonou-se uma das bolas de uma posição situada sob o sensor, como representado na figura (que não 

está à escala). Considere o solo como nível de referência da energia potencial gravítica. 

 

A figura seguinte apresenta o gráfico da distância de uma das bolas ao sensor, em função do tempo, obtido 

num dos ensaios realizados. 
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3.1. Qual foi a distância percorrida pela bola desde a posição em que foi abandonada, sob o sensor, até 

colidir pela primeira vez com o solo? (6 pontos) 

(A) 1,10 m 

(B) 0,20 m 

(C) 1,30 m 

(D) 0,34 m 

3.2. No segundo ressalto, em que instante a energia potencial gravítica do sistema bola + Terra é máxima? 

(6 pontos) 

3.3. No terceiro ressalto, a bola terá atingido uma altura máxima de 0,37 m. Qual terá sido o módulo da 

velocidade com que a bola abandonou o solo, nesse ressalto? (6 pontos) 

(A) 2,7 m s-1 

(B) 1,9 m s-1 

(C) 1,4 m s-1 

(D) 3,8 m s-1 

3.4. Explique, com base em considerações energéticas, porque é que a altura máxima atingida pela bola 

nos sucessivos ressaltos é cada vez menor. Apresente, num texto estruturado e com linguagem científica 

adequada, a explicação solicitada. (10 pontos) 

4. Considere um feixe muito fino de luz laser (radiação monocromática), que se propaga inicialmente num 

vidro e que incide na superfície de separação vidro-ar. Para a luz laser considerada, o índice de refração 

desse vidro é 1,51. 

4.1. Quando o feixe de luz laser passa do vidro para o ar, mantêm-se constantes o ____ e a ___ da radiação. 

(6 pontos) 

(A) comprimento de onda ... frequência 

(B) comprimento de onda ... velocidade de propagação 

(C) período ... frequência 

(D) período ... velocidade de propagação 
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4.2. Nos esquemas seguintes, está representado o trajeto do feixe que incide na superfície de separação 

vidro-ar, segundo um ângulo de incidência de amplitude 30º. Em qual dos esquemas estão representados 

os trajetos dos feixes refletido e refratado na superfície de separação vidro-ar? (6 pontos) 

 

5. Em 1897 Karl Ferdinand Braun criou o primeiro osciloscópio de tubo de raios catódicos. O osciloscópio é 

um dispositivo que permite a visualização de sinais de tensão na forma de um gráfico em função do tempo. 

Entre muitas outras aplicações, um osciloscópio pode ser utilizado para o estudo de sinais sonoros. Numa 

atividade laboratorial, um grupo de alunos utilizou um osciloscópio para estudar as características de uma 

onda sonora emitida por um diapasão de frequência 520 Hz. A figura que se segue representa a imagem 

obtida no ecrã do osciloscópio. 

 

5.1. Para que os alunos pudessem visualizar o sinal resultante do som emitido pelo diapasão foi necessário 

ligar um dispositivo ao osciloscópio. Identifique esse dispositivo. (6 pontos) 
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5.2. A base de tempo do osciloscópio estava regulada para…(6 pontos) 

(A) …0,40 ms / div 

(B) …1,0 ms / div. 

(C) …0,80 ms / div. 

(D) …1,5 ms / div. 

 

5.3. Se os alunos percutissem o diapasão com uma força de maior intensidade, que diferença se verificaria 

na nova imagem obtida no ecrã do osciloscópio relativamente à imagem representada na figura? (6 pontos) 

 

5.4. Mantendo as condições da experiência, se os alunos utilizarem um diapasão com metade da frequência 

do primeiro, o comprimento de onda ________ e a velocidade de propagação da onda ________. (6 pontos) 

(A) …aumenta para o dobro … aumenta para o dobro.  

(B) …aumenta para o dobro …mantém-se constante. 

(C) …diminui para metade …mantém-se constante.  

(D) …diminui para metade …aumenta para o dobro. 

6. Se é verdade que se podem encontrar referências a fenómenos elétricos e a fenómenos magnéticos ao 

longo da história da humanidade, não é menos verdade que só em 1819 foi apresentada uma evidência 

experimental da ligação entre a eletricidade e o magnetismo. O campo elétrico e o campo magnético são as 

grandezas que caracterizam, respetivamente, a região do espaço em torno de uma carga elétrica 

estacionária e a região do espaço resultante da existência de um íman natural ou de cargas elétricas em 

movimento. Estas grandezas podem representar-se por linhas de campo. Nas figuras seguintes encontram-

se exemplos de linhas de campo magnético de três campos magnéticos com origens distintas. 

 
 

 

I II III 

6.1. Colocando uma agulha magnética num ponto da região em torno do íman da figura I, verifica-se que 

esta se orienta segundo uma direção __________ à linha de campo magnético nesse ponto com o polo 

norte a apontar para o ponto __________ da figura. 

(A) …tangente …A 

(B) …tangente …B 

(C) …perpendicular …B 

(D) …perpendicular …A 

6.2. Qual é a relação correta entre as intensidades do campo magnético nos pontos C e D da figura II e entre 

as intensidades do campo magnético nos pontos E e F da figura III? (6 pontos) 

(A) BC < BD e BE = BF 

(B) BC > BD e BE = BF 

(C) BC = BD e BE < BF 

(D) BC = BD e BE > BF 
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7. No esquema seguinte, encontram-se representadas duas placas e 

paralelas, carregadas eletricamente, e as linhas de campo elétrico 

originadas pela placa. No interior das placas é colocada uma carga 

pontual, q, negativa. Despreze a força gravítica que atua nessa carga. 

7.1. Selecione a opção que completa corretamente a frase seguinte: “A 

placa 1 tem sinal ____ e a placa 2 tem sinal ______ e a força elétrica que atua na carga q tem direção 

vertical e sentido ______. (6 pontos) 

(A) Positivo… negativo… de baixo para cima. 

(B) Negativo… positivo… de baixo para cima. 

(C) Positivo… negativo… de cima para baixo. 

(D) Negativo… positivo… de cima para baixo. 

7.2. Quando a carga pontual q é colocada no interior das placas, esta adquire um movimento: (6 pontos) 

(A) Retilíneo e Uniforme. 

(B) Retilíneo Uniformemente retardado. 

(C) Retilíneo Uniformemente acelerado. 

(D) Retilíneo Acelerado. 

7.3. O gráfico que traduz a variação da intensidade do campo elétrico com a distância no interior das duas 

placas é: (6 pontos) 

 

8. Um espira quadrada metálica com 5,0 cm de lado roda entre dois ímanes com uma velocidade angular 

constante, demorando 0,20 segundos a executar uma volta completa. Pode assumir-se como uniforme o 

campo magnético de intensidade 0,20 T, criado pelos dois ímanes, na região onde roda a espira. 

 

8.1. Nos terminais da espira verifica-se a existência de uma diferença de potencial denominada força 

eletromotriz induzida. Explica o aparecimento da diferença de potencial na espira, incluindo na sua resposta 

a lei em que se baseia. (10 pontos) 

8.2. Calcule a força eletromotriz induzida na espira entre o intervalo de tempo em que o fluxo magnético que 

a atravessa é mínimo e máximo. Apresente todas as etapas de resolução. (10 pontos) 
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9. O primário de um transformador tem 1000 espiras e o secundário tem 150 espiras. Se a tensão no primário 

for de 220 V, qual será a tensão transferida para o secundário? Apresente todas as etapas de resolução. (6 

pontos) 

10. O desenvolvimento das fibras óticas, na segunda metade do século XX, revolucionou a tecnologia de 

transmissão de informação. Uma fibra ótica é constituída por um filamento de vidro ou de um material 

polimérico (núcleo) coberto por um revestimento de índice de refração diferente. A luz incide numa 

extremidade da fibra, segundo um ângulo adequado, e é guiada ao longo desta, quase sem atenuação, até 

à outra extremidade. 

10.1. Escreva um texto no qual explique o funcionamento da fibra ótica e as condições necessárias para o 

seu correto funcionamento. (10 pontos) 

10.2. Considere uma fibra ótica cujo índices de refração do núcleo e revestimento são, respetivamente, 1,63 

e 1,43. Calcule o ângulo crítico para a fibra ótica considerada. Apresente todas as etapas de resolução. (6 

pontos) 

11. A Estação Espacial Internacional (ISS) é o maior laboratório de investigação a flutuar no espaço e vem 

substituir as estações já desativadas Mir da Rússia e Skylab dos Estados Unidos. A ISS envolve diversas 

agências espaciais, entre as quais se inclui a Agência Espacial Europeia (ESA) e garantirá a presença 

humana no espaço nos próximos dez a quinze anos. Encontra-se numa órbita tipicamente baixa, a cerca de 

400 km de altitude, e o seu período é de 91,69 min. Quando estiver totalmente construídas terá uma massa 

de 455 ton e uma área semelhante à de um campo de futebol. 𝑅𝑎𝑖𝑜𝑇𝑒𝑟𝑟𝑎 = 6400 𝑘𝑚 𝑒 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎𝑇𝑒𝑟𝑟𝑎 = 5,98 ×

1024𝑘𝑔 

11.1. Determine o módulo da aceleração gravítica da ISS. Apresente todas as etapas de resolução. (6 

pontos) 

11.2. A força resultante a que a estação está sujeita e a sua velocidade linear podem ser representadas por: 

(6 pontos) 

 

12. Considere um automóvel que, devido a uma falha no sistema de travagem, entra numa escapatória de 

uma autoestrada com uma velocidade de módulo 25,0 m/s. Admita que a massa do conjunto automóvel+ 

ocupantes é 1,20 x 103 kg. Considere que o automóvel pode ser representado pelo seu centro de massa 

(modelo da partícula material).  

12.1. A figura representa o percurso do automóvel na escapatória, imobilizando-se aquele a uma altura de 

4,8 m em relação à base da rampa, após ter percorrido 53,1 m. A figura não está à escala. 
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Calcule a intensidade da resultante das forças não conservativas que atuam sobre o automóvel na direção 

do deslocamento, no percurso considerado. Admita que essas forças se mantêm constantes e que a sua 

resultante tem sentido contrário ao do movimento. Apresente todas as etapas de resolução. (12 pontos) 

12.2. Considere que o automóvel entra na escapatória, nas mesmas condições. Se a intensidade das forças 

dissipativas que atuam sobre o automóvel fosse maior, verificar-se-ia que, desde o início da escapatória até 

ao ponto em que o automóvel se imobiliza, a variação da energia: (6 pontos) 

(A) potencial gravítica do sistema automóvel-Terra seria maior. 

(B) cinética do automóvel seria maior. 

(C) potencial gravítica do sistema automóvel-Terra seria menor. 

(D) cinética do automóvel seria menor. 

FIM 
Boa Sorte Jovens Cientistas 

   


