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1. um ciclista inicia a subida de uma rampa, conforme mostra a figura. Quando percorre 68,0 m ao longo da 

rampa possui uma velocidade de 3 m/s e encontra-se a uma altura de 3,0 m acima do solo (nível de 

referência). A massa do conjunto ciclista + bicicleta é 75 kg. Considere que o conjunto pode ser representado 

pelo seu centro de massa. 

 

1.1. Selecione a opção correta relativamente ao movimento. (8 pontos) 

(A) A energia mecânica do conjunto conserva-se durante o movimento. 

(B) A energia mecânica do conjunto aumenta durante o movimento. 

(C) A energia mecânica do conjunto diminui ao longo do movimento. 

(D) A variação da energia mecânica do conjunto é simétrica à variação da energia potencial gravítica. 

1.2. Considere que depois de subir a rampa o conjunto ciclista + bicicleta desceram a rampa. Qual o trabalho 

do peso do conjunto no total do percurso de subida e descida? (8 pontos) 

(A) + 2250 J 

(B) - 2250 J 

(C) +4500 J 

(D) 0 J 

1.3. Determine a taxa temporal de energia despendida pelo ciclista durante todo o percurso considerado. 

Suponha que a intensidade da força não conservativa exercida pelo ciclista se manteve constante e que a 

subida demorou três minutos. Apresente todas as etapas de resolução. (16 pontos) 

2.  Um fio condutor de alumínio, com resistividade de 2,65×10-8Ωm, a 20ºC, e um diâmetro de 0,62 mm e 

comprimento 342 m, é sujeito a uma tensão de 5,0 V. Considere que a resistência desse fio é constante 

apesar da tensão fornecida. Determina o valor da corrente elétrica que o atravessa. Apresente todas as 

etapas de resolução. (12 pontos) 

3. O gráfico seguinte descreve o comportamento de dois condutores metálicos, S e P, a temperatura 

constante. 
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3.1. Pode afirmar-se que: (8 pontos) 

(A) As resistências dos condutores não dependem da diferença de potencial aplicada nos respetivos 

terminais. 

(B) A corrente que percorre cada condutor e a diferença de potencial aplicada nos respetivos terminais 

são inversamente proporcionais. 

(C) P tem maior resistência que S. 

(D) A resistência de S é três vezes superior à resistência de P. 

3.2. Determina o valor da resistência de P quando a tensão aos seus terminais é de 18 V: (8 pontos) 

(A) 6 Ω 

(B) 3 Ω 

(C) 3000 Ω 

(D) 0,33 Ω 

4. Um corpo com 3,0 kg de massa desliza ao longo da trajetória da figura. As alturas dos pontos A e B, em 

relação ao solo, são, respetivamente, h1=5,0 m e h2=9,0 m. No ponto A o corpo tem velocidade 12 m/s. O 

atrito no troço AB é desprezável, mas no troço horizontal (BC) existe atrito que faz com que o corpo pare no 

ponto C após percorrer 10 m.  

 

Determine a intensidade da força de atrito no troço horizontal. Apresente todas as etapas de resolução. (16 

pontos) 

5. A resistência de um fio metálico é 60 Ω. Cortam-se 5,0 m de fio e a resistência desta parte é um quarto 

da resistência do fio inicial. Qual era o comprimento total do fio? (8 pontos) 

(A) 20 m 

(B) 15 m 

(C) 5 m 

(D) 25 m 

6. Um gerador de força eletromotriz 12 V é ligado a um condutor puramente resistivo de 5,0 Ω por onde 

passa uma corrente de 2,0 A. 

6.1. Qual o significado físico da força eletromotriz do gerador de 12 V? (8 pontos) 

6.2. Determine a energia transferida para o condutor por unidade de tempo? (8 pontos) 

(A) 20 W 

(B) 20 J 

(C) 24 W 

(D) 24 J 

6.3. Determine a resistência interna no gerador: (8 pontos) 

(A) 0,1 Ω 

(B) 1,0 Ω 

(C) 2,0 Ω 

(D) 11 Ω 
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7. Considere o circuito elétrico representado pelo esquema seguinte. 

 

Calcule a potência dissipada na pilha, sabendo que a sua força eletromotriz é 6 V. Apresente todas as etapas 

de resolução. (16 pontos) 

8. Uma bola, com 600 g de massa, encontra-se em repouso sobre uma plataforma a 305 cm do solo. Ao ser 

retirada a plataforma, a bola cai sem rodar. 

 

8.1. A bola pode ser representada pelo seu centro de massa nas condições do movimento? Justifique. (8 

pontos) 

8.2. Admitindo que a bola fica sujeita à resistência do ar e que 4% da energia inicial da bola se transfere 

para a vizinhança, calcule a velocidade da bola quando esta atinge o solo. Apresente todas as etapas de 

resolução. (16 pontos) 

9. A composição do gás natural depende, entre outros fatores, da localização do reservatório subterrâneo a 

partir do qual se faz a sua extração. No entanto, o gás natural é sempre maioritariamente constituído por 

metano, CH4 (g), embora possa conter outros gases, como, por exemplo, metilbutano, dióxido de carbono, 

vapor de água e sulfureto de hidrogénio.  

9.1. Considere que se extrai, de um determinado reservatório subterrâneo, gás natural contendo 70%, em 

volume, de metano. Determine o número de moléculas de metano que existem numa amostra de 5,0 dm3 

do gás natural, nas condições normais de pressão e de temperatura. Apresente todas as etapas de 

resolução. (12 pontos) 

9.2. Representa a fórmula de estrutura do metilbutano. (8 pontos) 

9.3. Considere as moléculas de água, H20, e de sulfureto de hidrogénio, H2S. Preveja, justificando com base 

nas posições relativas dos elementos oxigénio e enxofre na tabela periódica, qual dos ângulos, H-O-H ou 

H-S-S, será superior. (16 pontos) 
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10. Considere o texto seguinte. 

 

10.1. Selecione, de entre os gráficos seguintes, aquele que pode representar a correta relação entre a 

entalpia dos produtos e reagentes da reação apresentada. (8 pontos) 

 

10.2. Selecione a opção que indica o valor da energia 

associado à reação de 1 mol de alumínio com 

quantidade suficiente de óxido de ferro (III). (8 

pontos) 

(A) 852 kJ 

(B) – 852 kJ  

(C) – 426 kJ  

(D) 426 kJ 

FIM 

BOA SORTE JOVENS CIENTISTAS! 

   


