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Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

11º Ano Turma A                                                                                                         Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 16 

Forças e trabalho (Unidade 2 de Física do 10ºano)  

Chamadas de Atenção 

★ Na escolha de gráficos atenção à fórmula que está por base, podem ser a junção de duas e atenção que 

o tempo varia, não é constante (só intervalos de tempo podem ser constantes). Para identificar os 

gráficos usam regra geral três “ferramentas”: 

o A relação de aumento ou diminuição entre as grandezas; 

o Os pontos iniciais e finais (e zonas de valores constantes); 

o O tipo de função obtida: afim (y=mx+b), quadrática (y=x2) ou hipérbole (y=1/x2), por exemplo. 

★ Atenção aos gráficos com a energia cinética em função de algo pois a fórmula da energia cinética é 

muito versátil. 

★ Atenção aos exercícios de relação (compare, razão, divisão) pois devem ter em conta as expressões 

matemáticas e saber as relações de proporcionalidade direta e inversa. Atenção que só se compara as 

grandezas quando se encontram em membros diferentes e atenção aos expoentes! Duplicar pode 

resultar em quadruplicar ou até menos ficar 8 vezes maior. 

★ Trabalho potente é positivo pois fornece energia ao sistema. Trabalho resistente é negativo pois retira 

energia ao sistema. Forças resistivas têm trabalho resistente.  

★ Força eficaz é a componente da força que atua na direção do deslocamento. 

★ Um sistema mecânico é aquele que podemos representar o corpo pelo seu centro de massa pois as 

variações de energia interna são desprezáveis e apenas consideramos o movimento de translação do 

corpo. Desprezamos o movimento de rotação e os aumentos de temperatura das partículas que 

constituem o sistema. Consideramos a energia mecânica do centro de massa para representar o corpo 

e desprezamos as deformações e considera-se que a massa do corpo se encontra toda no centro de 

massa. Existem ainda os sistemas termodinâmicos e um sistema complexo é mecânico e termodinâmico. 

★ Potência e rendimento são duas grandezas que têm que ter sempre em conta. 

★ A área de um gráfico F(x) indica-nos o valor do trabalho. Trabalho que é energia transferida.  

★ O trabalho de uma força conservativa não depende da trajetória mas apenas da posição inicial e da 

posição final. A força gravítica é uma força conservativa daí em circuitos fechados o seu trabalho ser 

nulo, daí quando é a força resultante, ou alguma das suas componentes, a energia mecânica não varia. 

★ Representem os vetores e os esquemas mesmo quando não pedem para não se engarem em ângulos! 

★ Atenção que vetores aceleração está onde está a força resultante mas não têm o mesmo tamanho pois 

dependem da massa. Em rampas atenção a forças mínimas e velocidades constantes. 

★ Atenção que se o enunciado disser para resolverem por considerações energéticas têm que ir pela 

energia. Não se esqueçam que os exercícios têm três perspetivas para serem resolvidos: forças, 

movimentos e energia! Não esquecer as reduções! Grave é queda livre. Largada é abandonada. 

Fórmulas Matemáticas 

𝑃 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 

∆𝑡
 𝑒 𝜂 =

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎ú𝑡𝑖𝑙

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100   

𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑚𝑎 𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎 𝑒𝑚 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒𝑚 10% 10 𝑚 𝑛𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑒𝑚 100 𝑚 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 (seno) 
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Exercícios 

1. Quando caiu de uma altura de 10 m de um prédio em construção, um balde (250 g) atingiu o solo com 

velocidade de 10 m/s. 

1.1. Calcule a energia mecânica do balde no início e no final da queda. 

1.2. Qual o trabalho das forças resistivas aplicadas sobre o balde durante a queda? 

2. Considere o movimento de um bloco sobre uma rampa polida seguida de uma plataforma horizontal 

rugosa. O bloco é largado em A e para em C. 

 

Calcule a distância entre B e C, considerando que nesse troço o bloco esteve sujeito a uma força de atrito 

cuja intensidade média corresponde a 10%  do valor do seu peso. 

3. Um bloco de massa 0,80 kg é lançado desde a base de uma rampa com uma inclinação de 40% até parar, 

tendo-lhe sido fornecida a energia de 5,60 J, Desprezam-se os atritos entre o bloco e a rampa. 

3.1. Represente todas as forças aplicadas no bloco durante o seu movimento. 

3.2. Qual o trabalho realizado pelo peso do bloco durante a subida? 

3.3. Qual a distância percorrida na rampa? 

4. Uma bola (m=250,0 g) é largada de uma altura de 3,0 m, caindo na vertical como um grave.  

4.1. Calcule o trabalho realizado pelo peso da bola durante a queda. 

4.2. Determine a velocidade de colisão da bola com o solo. 

4.3. Complete a seguinte frase de modo a obter uma afirmação verdadeira. “Durante a quadra da bola 

ocorreu transformação de (a) em energia cinética, tendo esta última sofrido um (b) de (c) Joule.” 

4.4. Qual das seguintes opções corresponde ao valor do trabalho realizado pelo peso da bola quando ela é 

içada à altura de onde caiu? 

(A) 7,5 J 

(B) 7,5 kJ 

(C) -7,5 J 

(D) -7,5 kJ 
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5. Considere os dados inscritos na figura que ilustra a subida de um bloco de alumínio sobre um plano 

inclinado cuja superfície está muito polida. O bloco foi lançado na base do plano com velocidade de 3,0 m/s 

e subiu até à altura h. 

 

5.1. Calcule a distância que o bloco percorreu no plano inclinado. 

5.2. Qual das seguintes opções traduz o mínimo valor do módulo da força, em função da massa do corpo, 

m, que seria necessário aplicar no bloco, na direção paralela ao plano, para que ele subisse o plano 

inclinado? 

(A) 𝑚 × 10 × ℎ 

(B) 𝑚 × 10 × 𝑠𝑒𝑛(30°) 

(C) 𝑚 × 9,8 × cos(30°) 

(D) 𝑚 × 9,8 × ℎ × 𝑠𝑒𝑛(30°) 

6. Considere a figura seguinte, que representa parte do perfil de uma montanha-russa onde um carrinho se 

movimenta de A, onde passa com velocidade de módulo VA, para F. 

 

 

 

 

6.1. Supondo desprezáveis os efeitos de todas as forças resistivas, qual das expressões seguintes permite 

calcular o módulo da velocidade do carrinho em B? 

 

6.2. Considerando o carrinho um sistema conservativo, ele poderá subir acima do ponto D, nas condições 
descritas? Justifique. 
 
6.3. Na realidade, os carrinhos que circulam nas montanhas-russas estão sujeitos a forças dissipativas e, 
por isso, são puxados por um cabo durante as subidas. Considere o movimento de um carrinho, com massa 
de 200 kg, que sobe com velocidade constante um troço inclinado de uma montanha-russa, a uma altura de 
10 m, puxado por um cabo que está ligado a um motor. O trabalho realizado pela força aplicada pelo cabo 
é 1,2 vezes maior do que o módulo do trabalho realizado pelo peso do carrinho. 
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6.3.1. Qual das afirmações seguintes relativas ao movimento do carrinho na situação descrita está correta? 

(A) A variação de energia mecânica do carrinho é igual ao trabalho da resultante das forças que atuam 

sobre ele. 

(B) O trabalho realizado pelo peso do carrinho é simétrico do trabalho realizado pelas forças não 

conservativas que atuam sobre ele. 

(C) A variação da energia cinética do carrinho é simétrica da sua variação de energia potencial. 

(D) A variação de energia mecânica do carrinho é nula. 

6.3.2. O motor ao qual está ligado o cabo que faz subir o carrinho tem potência de 3,0 kW e a subida do 

troço inclinado demora 10 s. Calcule o rendimento do processo de transferência de energia do motor para o 

carrinho. Apresente todas as etapas de resolução. 

6.3.3. Assinale o resultado correto do trabalho realizado pelas forças de atrito aplicadas no carrinho durante 

esta subida. 

 

  

Soluções 

1.1. 25 J e 12,5 J 1.2. -12,5 J 2. 15 m 3.1. peso e normal 3.2. -5,60J 3.3. 1,8 m 4.1. 7,5 J 4.2. 7,7 m/s 4.3 energia potencial gravítica, 

aumento 7,5 4.4 Opção C 5.1. 0,9 m 5.2. Opção B  

 

 

Bom Estudo Jovens Cientistas! 

 


