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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Parte I (Módulo de resposta obrigatória)                                                                                      Duração: 60 minutos 

 

Nas questões seguintes apresente o seu raciocínio de forma clara, indicando todos os cálculos que tiver 

de efectuar e todas as justificações necessárias. 

 

1. Qual das seguintes quantidades representa um valor de velocidade? (5,0 val.) 

(a) 9 m/s2 

(b) 6 km/h2 

(c) 10 m/s 

(d) 17 h/km.s  

(e) 12 m 

 

2. O taxista da figura executa manobras no centro de uma cidade em hora de ponta, percorrendo o 

trajeto representado com o seu automóvel.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

2.1 Qual foi a distância que o taxista percorreu entre as posições inicial e final? (5,0 val.) 

2.2 Qual o deslocamento efectuado entre as posições referidas? (5,0 val.) 

2.3 O tempo dispendido no percurso representado foi de 2 minutos. Determine o valor da velocidade 

média do automóvel. (5,0 val.) 
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PROVA DE FÍSICA E QUÍMICA 

Parte II                                                                                                                                           Duração: 60 minutos 

 

1. Um motociclista desloca-se com movimento uniformemente retardado, quando (assinale a afirmação 

correta): (3,0 val.) 

 

(a) A sua trajectória for rectilínea. 

(b) A sua aceleração for nula. 

(c) A sua aceleração tiver sentido oposto ao da velocidade. 

(d) A sua velocidade for constante. 

(e) A sua aceleração tiver o mesmo sentido da velocidade. 

 

 

2. O gráfico da figura 1 representa a variação do valor da velocidade de um veículo, que se desloca com 

movimento rectilíneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

 

2.1 Das afirmações que se seguem, indique as verdadeiras (V) e as falsas (F), corrigindo estas últimas. 

(3,0 val.) 

 

(a) No instante inicial o valor da velocidade do veículo era de 4 m/s.  

(b) No intervalo de [2; 3] s, o veículo esteve parado. 

(c) No intervalo de [6; 8] s o veículo deslocou-se com movimento rectilíneo uniformemente retardado. 

(d) O valor da aceleração do veículo no intervalo de [0; 2] s foi de 4 m/s2. 

(e) O veículo, entre os instantes t = 0 s e t = 8 s, não inverteu o sentido do movimento. 

 

2.2 Determine o valor da aceleração média no intervalo de [2; 6] s. (1,0 val.) 

2.3 Calcule a distância percorrida nos primeiros três segundos do movimento. (1,0 val.) 



3. Um balde cheio de água, com massa igual a 10 kg, desce verticalmente através de um sistema de 

manivela, depois de ter sido largada por descuido, com uma aceleração constante de valor 0,5 m/s2. 

Nessas condições, a corda que suspende o balde exerce sobre este uma força de intensidade igual a 

(assinale a opção correta): (3,0 val.) 

 

(a) 110 N 

(b) 50 N 

(c) 45 N 

(d) 95 N 

(e) 125 N                                   

        Figura 2 

 

4. Dois corpos de massas diferentes caem no mesmo instante, de uma mesma altura. Despreze a 

resistência do ar. Identifique as afirmações verdadeiras (V) e falsas (F): (3,0 val.) 

 

(a) Os dois corpos possuem em cada instante a mesma velocidade e a mesma aceleração. 

(b) Os dois corpos possuem em cada instante a mesma velocidade, mas acelerações diferentes. 

(c) O corpo mais pesado atingirá em primeiro lugar o solo. 

(d) Os dois corpos estão sujeitos a forças de gravidade de igual valor. 

(e) O corpo de menor volume chegará primeiro ao solo. 

 

 

5. Um bloco encontra-se em movimento rectilíneo sob acção do sistema de forças representado na figura 

seguinte. Das afirmações que se seguem, indique a correta. (3,0 val.) 

 

(a) O trabalho da força gravítica é nulo. 

(b) A força de atrito não realiza trabalho. 

(c) O trabalho da força motora aplicada é negativo. 

(d) O trabalho da força de reacção normal é positivo. 

(e) A força de atrito realiza trabalho positivo.                              

          Figura 3 

 

6. Dois patinadores em repouso, de massas mA = 55 kg e mB = 75 kg, encontram-se sobre uma pista de 

gelo, onde o atrito é nulo. O patinador B empurra o patinador A que passa a movimentar-se com 

velocidade de valor 0,75 m/s. Para a situação descrita selecione a opção correta: (3,0 val.) 

 

(a) Apenas o patinador A se movimenta. 

(b) O patinador B movimenta-se com sentido contrário a A, com velocidade de valor 0,55 m/s. 

(c) O patinador B movimenta-se no mesmo sentido que A, com velocidade de valor 5,5 m/s. 

(d) O patinador B movimenta-se com sentido contrário a A, com velocidade de valor 5,5 m/s. 

(e) O patinador B movimenta-se no mesmo sentido que A, com velocidade de valor 0,55 m/s. 

Fg 


