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Nas perguntas de escolha múltipla indique a resposta correta na folha de teste de forma clara (não no 
enunciado), e indique também todos os cálculos necessários na folha de teste, ou justificando todas as 
suas respostas. 
 
 
 

Grupo I (8 valores) 
 
 
1. Considere um automóvel de massa m = 1500 kg ao longo de uma estrada nacional à velocidade de 

90 km/h quando inesperadamente é feita uma travagem brusca. Sabendo que o automóvel demora 
2,5 segundos até ficar totalmente imóvel, e considerando o movimento uniformemente variado, 
determine a aceleração do automóvel durante esse período de tempo e o valor absoluto da força de 
travagem envolvida: 

 
a) a = 10 m/s2; F = 15000 kN; 
b) a = -36 m/s2; F = 54 kN; 
c) a = -10 m/s2; F = 15 kN; 
d) a = 36 m/s2; F = 54000 N; 
 
 
2. Considere o automóvel da questão anterior, e precisamente a mesma situação de travagem brusca. 

Determine a variação de cinética do automóvel durante o período de travagem e a distância 
percorrida até o automóvel ficar totalmente imóvel: 

 
a) Ec = -6075 kJ; d = 112,5 m; 
b) Ec = 468750 J; d = 93,75 m; 
c) Ec = 6075 J; d = 112.5 m; 
d) Ec = -468,75 kJ; d = 31,25 m; 
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3. Considere uma aeronave para apagar incêndios 
conforme a situação representada na figura que se 
segue. A aeronave voa a uma altitude constante (i.e. voa 
na horizontal) e a uma velocidade constante v = 180 
nós, sendo que 1 nó = 1 milha náutica/hora e 1 milha 
náutica = 1800 m (aproximadamente).  
Sabendo que a descarga de água demora 4 segundos a 
atingir a área em fogo, e usando g = 10 m/s2, determine 
qual a distância d medida na horizontal a que deve estar 
a aeronave aquando a descarga de água (A) para atingir 
a área em fogo (B), e qual a altitude h da aeronave 
nestas condições:  

 
a) d = 360 km; h = 80 m; 
b) d = 0,36 km; h = 80 m; 
c) d = 0,36 m; h = 280 m; 
d) d = 360 m; h = 280 m; 
 

Grupo II (8 valores) 
 
4. A construção de paredes duplas, separadas por um material que promova o isolamento térmico, 

contribui para melhorar o comportamento térmico dos edifícios. 
Um material que promova um bom isolamento térmico terá 
a) baixa capacidade térmica mássica. 
b) elevada capacidade térmica mássica. 
c) baixa condutividade térmica. 
d) elevada condutividade térmica. 

 
5. Utilizou-se uma resistência de aquecimento, com uma potência de 250 W, para aquecer uma 

amostra de água de massa 500 g, inicialmente a 20 ºC. Verificou-se que, ao fim de 5,0 min de 
aquecimento, a temperatura da amostra era 41 ºC. (calor específico da água é 4186 J.kg-1.ºC-1) 

 Determine o rendimento do processo de aquecimento da amostra de água. 
  
  
 
  
6. Considere um íman paralelo ao eixo dos zz e uma espira, E, de fio de cobre colocada no plano xOy, 

conforme ilustra a figura.  

 
Selecione a opção que completa corretamente a frase seguinte. 
A corrente elétrica que passa na espira é nula quando o íman... 
a) ... e a espira se deslocam verticalmente para cima com velocidades diferentes. 
b) ... está em repouso e a espira se desloca verticalmente para cima. 
c) ... está em repouso e a espira se desloca horizontalmente para a direita. 
d) ... e a espira se deslocam verticalmente para cima, com a mesma velocidade. 

 

Teste Intermédio: FQ 11ºAno – 2013/2014 | 2ª Período 
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Teste Intermédio: FQ 11ºAno – 2007/2008 | 2ª Período 
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7. A Figura, onde estão marcados os pontos P, Q, R e S, representa linhas de campo magnético numa 
região do espaço. No centro está um fio condutor elétrico perpendicular ao plano formado pelas 
linhas de campo magnético, por onde passa uma corrente elétrica constate. 

 
Selecione a única opção que permite obter uma afirmação correta. 
A intensidade do campo magnético é maior no ponto: 

a) R do que no ponto S. 
b) P do que no ponto Q. 
c) Q do que no ponto R. 
d) S do que no ponto P. 

 
 
 

Grupo III (4 valores) 
 
 
8. Considere o circuito seguinte e determine qual o valor lido no multímetro:  
 
a) 8,0 V; 
b) 8,0 ; 
c) 0,75 A; 
d) 1,33 V; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Considere o seguinte exemplo, e determine qual o valor de potência absorvida (libertada sobre a 

forma de calor) na resistência: 

a) 1 A; 
b) 10 V; 
c) 1200 W; 
d) 1440 W; 
 

Teste Intermédio: FQ 11ºAno – 2010/2011 | 2ª Período 


