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Regras: São proíbidas quaisquer tentativas de fraude. Se tiveres dúvidas deves levantar

a mão e esperar em silêncio pela tua vez. As respostas às questões têm de ser feitas

nas folhas de teste oficiais da escola. 

Conselhos: Lê  com muita  atenção  os  textos  e  as  questões  propostas.  Não  deves

rasurar as respostas. As questões estão relacionadas com as actividades desenvolvidas

nas aulas. 

Questões de escolha múltipla (1, 2, 3a, 3b, 3c e 9): Deves transcrever o número e a

letra da questão correcta para a folha de respostas. Em cada questão só existe uma

opção correcta.

Questões de valor lógico (V ou F) (4): Nestas questões deves transcrever o número e

as letras das questões, e à sua frente coloca as letras V ou F. Não são necessárias

justificações.

Questões de resposta aberta e de associação (5, 6,  7, 8 e 10): Nestas questões

deves elaborar/associar a resposta à questão da melhor forma que souberes. Tem em

atenção os erros ortográficos.

”A coisa mais incompreensível acerca do nosso Universo é que ele pode ser compreendido.” ”A coisa mais incompreensível acerca do nosso Universo é que ele pode ser compreendido.” ”A coisa mais incompreensível acerca do nosso Universo é que ele pode ser compreendido.” ”A coisa mais incompreensível acerca do nosso Universo é que ele pode ser compreendido.” 

                                                                                Albert Einstein                                                                                Albert Einstein                                                                                Albert Einstein                                                                                Albert Einstein

1. (5%) Qual é o gás que existe em maior quantidade na atmosfera?

(A) Azoto
(B) Oxigénio
(C) Hidrogénio

2. (5%) A atmosfera terrestre 

(A) não é transparente à radiação visível proveniente do Sol.
(B) absorve a radiação infravermelha reemitida pela Terra.
(C ) Não interage com a radiação.

Vai correr muito bem!!!



3. Observa a carta meteorológica que indica a pressão ao nível do mar:

a) (5%) As letras A e B significam respecticamente:

(A) Algarve e Braga
(B) Alta pressão e Baixa pressão
(C) Alto clima e Baixo Clima

b) (5%) As linhas em volta de A e B chamam-se:
(A) Isotérmicas
(B) Isobáricas
(C) Isocóricas

c) (5%) A previsão do estado do tempo, baseada na carta, para Portugal Continental,
Açores e Madeira é:

Portugal Continental Açores Madeira

(A)

(B)

(C) 



4. (7%) O ozono é um gás  presente  na atmosfera  terrestre.  A Imagem mostra  a
previsão na quantidade de ozono presente na estratosfera no dia 01 de Novembro.
A escala ao lado tem um valor máximo de 500 e mínimo de 200.

Classifica as afirmações em Verdadeiras (V) ou Falsas (F):
a) Na região das coordenadas 40ºN e 25º W a concentração de ozono é maior do que

na região de coordenadas 40º N e 8º W.
b) Na troposfera existe uma maior concentração de ozono do que na estratosfera.
c) O ozono forma-se a partir do oxigénio (O2).
d) Uma molécula de CFC´s pode destruir milhares de moléculas de ozono.
e) Sobre  a  Antártida existe  uma região,  na estratosfera,  significativamente  grande

onde a concentração de ozono diminuiu desde os anos 70 do século passado.
f) A concentração  de  ozono,  na  troposfera,  a  partir  de  determinado  valor  pode

provocar problemas de saúde no Homem.
g) A fórmula química do ozono é O4.

5. (12%) Considera as situações A, B e C em que um carrinho efectua um percurso
representado por setas. O comprimento de cada seta é 1 m. 

Determina o  espaço percorrido e o deslocamento efectuados pelo  carrinho nas
situações apresentadas.

A B C



6. Um homem de 100 kg equilibra-se, sobre o chão, apenas sobre um dos pés. Na
figura encontra-se sombreada a sua pegada. Cada rectângulo tem as seguintes
dimensões (L = 0,5 cm e C = 1,0 cm).  

Determina o valor:

a) (5%) da área da pegada do homem em centímetros quadrados, e em metros
quadrados.

b) (5%) do peso do homem (g = 10 N/kg)
c) (7%) da pressão que o homem exerce sobre o chão em pascal (1 Pa = 1 N/m2). 

7. Os alunos do 9ºA, da Escola Mário Beirão, fizeram uma visita de estudo a Elvas. O
percurso encontra-se representado no mapa e as informações que o motorista deu
quando chegaram foi que fizeram 166,8 km e demoraram 1 h 56 min. 

a) (12%) Determina em km/h a rapidez média do autocarro durante a viagem.
b) (5%) Representa no mapa o deslocamento do autocarro com uma seta.



8. (12%) O Filipe saiu de casa, pela manhã, em direcção à escola. Percorreu 200 m,
em 5 min, e lembrou-se que se tinha esquecido do livro de Física. Devido a esta
situação, e como sabe que o professor se irá zangar, decidiu voltar a casa para ir
buscar o livro demorando 3 min neste percurso. Esteve em casa durante 1 min e
depois  saiu  novamente,  em direcção à  escola,  e  quando chegou aos  Frescos,
depois de ter percorrido 250 m, e demorado 5 min, parou, durante 6 min, para
comprar pão com chouriço. Retomou o seu caminho e, passados 6 min, depois de
percorridos  200  m entrou  na  escola.  Representa  num sistema  de  eixos  sOt  o
gráfico da posição em função do tempo para o movimento do Filipe.

9. (5%) O mestre de um barco aponta o leme na direcção Sul – Norte. A corrente do
rio tem a direcção Oeste – Este.  

O ponto onde o barco estará ao fim de alguns minutos será:

(A) Ponto A
(B) Ponto B
(C) Ponto C

10.(5%) Analisa os gráficos da posição em função do tempo para os três colegas da
turma numa corrida de 100 m:

Quem ganhou:
a) Marta
b) Inês
c) Yasmin

Oeste

Margem Norte

Margem Sul

Este

Ponto A Ponto B

Ponto C




