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1. Num estudo de movimentos verticais, utilizou-se uma pequena bola de massa m, em duas 

situações diferentes, I e II. Considere que o sentido do eixo Oy é de baixo para cima, e que nas 

duas situações é desprezável o efeito da resistência do ar. 

 
1.1. Na situação I, a bola é lançada verticalmente para cima, com velocidade inicial de módulo 5,0 
m/s de uma altura de 1,20 metros. 
 
1.1.1. Determine a altura máxima atingida pela bola, em relação ao solo. (12 pontos) 
 
1.1.2. Selecione a única alternativa que apresenta os gráficos que melhor traduzem as 
componentes escalares da velocidade, vy, e da aceleração, ay, em função do tempo, t, durante a 
ascensão e a queda da bola. (8 pontos) 
 

 
 

1.2. Na situação II, a bola é largada, sem velocidade inicial, de uma determinada altura, atingindo 
o solo com velocidade de módulo 4,0 m/s. 
 
1.2.1. Determine a altura inicial a que foi abandonada a esfera. (12 pontos) 
 
1.2.2. Selecione a única alternativa que contém a expressão do trabalho realizado pelo peso da 
esfera (8 pontos) 
 

(A) W = – 8,0 m 
(B) W = 8,0 m 
(C) W = – 10 m 

(D) W = 10 m 
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2. Um rapaz empurra, com velocidade constante, um bloco de massa m, ao longo de um plano 
inclinado sem atrito, como o esquema da figura mostra. 
 

 
 

2.1. Selecione o diagrama que melhor representa, na situação descrita, as forças aplicadas no 
centro de massa do bloco, durante a subida, sendo F a força aplicada pelo rapaz. (8 pontos) 
 

 
2.2. Ao atingir a posição B, o bloco fica parado. Ao fim de certo tempo, por descuido, começa a 
deslizar ao longo do plano inclinado, com aceleração aproximadamente constante, no sentido de B 
para A. Selecione o gráfico que melhor traduz a energia cinética, Ec, do bloco, em função da 
distância, d, que percorre desde a posição B até à posição A. (8 pontos) 
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3. Leia com atenção o pequeno texto atribuído a Newton:  
 
«Comecei a pensar que a gravidade se estendia até à órbita da Lua e deduzi que as forças que 
conservam os planetas nas suas órbitas devem ser inversamente proporcionais aos quadrados das 
suas distâncias aos centros em torno dos quais revolucionam: e assim comparei a força necessária 
para conservar a Lua na sua órbita com a força da gravidade à superfície da Terra.» 
 
3.1. A Lua, o nosso satélite natural, descreve uma órbita praticamente circular em torno da Terra, 
com movimento circular uniforme. Representa na órbita circular da Lua os vetores velocidade e 
aceleração. (8 pontos) 
 
3.2. Os satélites artificiais da Terra estão também sujeitos à força da gravidade. Selecione a 
alternativa que contém os termos que preenchem, sequencialmente, os espaços seguintes, de 
modo a obter uma afirmação correta. 
 
A intensidade da força que a tua sobre esses satélites ______ quando a sua distância ao centro 
da Terra ______. (8 pontos) 
 

(A) ... duplica ... duplica. 
(B) ... quadruplica ... duplica. 
(C) ... quadruplica ... se reduz a metade. 
(D) ... duplica ... se reduz a metade. 

 

3.3. Calcula o valor da Força gravítica sofrida pela Lua devido à ação do planeta Terra sabendo 

que as superfícies dos dois astros se encontram à distância de 375 883,87 km. (12 pontos) 

 

𝑴𝑻𝒆𝒓𝒓𝒂 = 𝟓, 𝟗𝟖 × 𝟏𝟎𝟐𝟒𝒌𝒈    𝑴𝑳𝒖𝒂 = 𝟕, 𝟑𝟓 × 𝟏𝟎𝟐𝟐𝒌𝒈   𝑹𝑻𝒆𝒓𝒓𝒂 = 𝟔 𝟑𝟕𝟖, 𝟏𝟑 𝒌𝒎   𝑹𝑳𝒖𝒂 = 𝟏𝟕𝟑𝟖 𝒌𝒎  

 
3.4. A Lua leva cerca de 27 dias a completar o seu movimento de translação em torno da Terra. 
Calcule a velocidade angular da Lua em unidades S.I. (12 pontos) 
 
 
 
4. Um corpo de massa 5,0 kg, partindo do repouso, é arrastado ao longo de uma superfície 
horizontal rugosa por uma força horizontal constante com intensidade 40 N. Verificou-se que, ao 
fim de 3,0 s, o módulo da sua velocidade era 3,0 m/s. Calcule a intensidade da força de atrito, 
suposta constante. (18 pontos) 
 
 
 
5. Uma gota de chuva esférica de massa 0,14 g cai verticalmente sendo travada pela resistência 

do ar cujo módulo é dado pela fórmula matemática 𝐹𝑅𝑎𝑟 = 2,12 × 10−3 × 𝑣2 (𝑆𝐼)  

5.1. Qual é a aceleração da gota depois de atingir a velocidade terminal? (8 pontos) 

5.2. Calcula o módulo da velocidade terminal da gota de chuva. (12 pontos) 
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6. Newton imaginou um canhão, no topo de uma montanha, lançando 
horizontalmente um projétil. Mostrou que o alcance do projétil ia sendo 
cada vez maior, à medida que aumentava a velocidade de lançamento. 
A figura representa uma imagem estroboscópica* das posições de 
duas esferas P e Q de igual massa, tendo P caído abandonada 
verticalmente e Q sido lançada horizontalmente, em simultâneo. 
Considere desprezável a resistência do ar nas duas situações. 
 
* Numa imagem estroboscópica as posições são representadas a 
intervalos de tempo iguais. 
 
6.1. Selecione o diagrama que pode representar, na situação descrita, as velocidades das duas 

esferas. (8 pontos) 

 
6.2. Escreva um texto em que caracterize os movimentos das esferas P e Q, abordando os 
seguintes tópicos: (18 pontos) 
 

 Tipos de movimentos em que o movimento da esfera Q se pode decompor e o tipo de 
movimento da esfera P. 

 Força(s) que atua(m) na esfera P e na esfera Q. 

 Relação entre o tempo de queda das esferas. 
 
6.3. Selecione a opção verdadeira: (8 pontos) 
 

(A) As duas esferas atingem o solo com a mesma energia cinética. 
(B) As duas esferas caem com a mesma aceleração. 
(C) As duas esferas caem sob a ação de forças gravíticas diferentes. 
(D) A esfera P atinge o solo em primeiro lugar. 
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7. Considera a montagem esquematizada na figura: uma calha polida, que termina num troço 
horizontal, situado a uma altura de 2,05 m em relação ao solo, tal como esquematizado na figura 
que não se encontra à escala. Considere desprezável a ação da força de atrito e da resistência do 
ar ao longo do percurso de A a C. 

 
7.1. Calcule a distância do ponto C ao ponto O sabendo que a esfera foi abandonada do ponto A 

que se situa a 2,5 metros do solo. (20 pontos) 

 

7.2. Calcule o módulo da velocidade com que a esfera atinge o ponto C. (12 pontos) 

 

FIM 

BOA SORTE JOVENS CIENTISTAS! 

  

   


