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Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

11º Ano Turma A                                                                                                         Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 20 

Movimentos (Unidade 1 de Física 11ºano) 

Comunicações (Unidade 2 de Física 11ºano) 

 

Chamadas de Atenção 

★ Movimentos  

★ Sistema de Posicionamento Global (GPS): 

o É constituído por três componentes: componente espacial - conjunto de 24 satélites com período 

de 12 horas que orbitam a Terra distribuídos por 4 orbitas diferentes de cerca 20 000 km, 

componente de controlo – conjunto de estações de controlo que garantem o funcionamento e 

sincronização da constelação de satélites, componente do utilizador – que através do sinal 

proveniente de 3 satélites e do método geométrico da triangulação determina a sua localização 

geográfica em coordenadas (latitude, longitude e altitude). 

o Necessário 4º satélite para que o seu sinal sincronize os relógios atómicos dos satélites (mais 

precisos) que os relógios de quartzo do recetor de GPS. Daí o erro que a localização pode ter. 

o Aplicações do GPS: localizar, mapear, navegar, conduzir. 

o Calcular a distância ao satélite ao recetor 𝑑 = 𝑐 × ∆𝑡 

★ Atenção que há grandezas vetoriais e grandezas escalares. Nas grandezas vetoriais se pedem 

caracterize temos que fornecer direção e sentido para além do valor. 

★ Movimentos retilíneos: Gráficos x(t), v(t), a(t), F(t), d(t) atenção aos sinais e ao que o declive de cada um 

significa. Não esquecer qua área do gráfico v(t) dá o deslocamento e a distância.  

★ Atenção ao sentido e direção dos vetores nos diferentes movimentos! A velocidade tem sempre o sentido 

do movimento e é tangente à trajetória. A aceleração está onde está a força resultante e está relacionada 

com o sentido da velocidade de acordo com o movimento acelerado ou retardado.  

★ Atenção que devem saber interpretar muito bem os seguintes movimentos: 

o Movimento retilíneo e uniforme; 

o Movimento retilíneo uniformemente variado; 

o Queda não livre; 

o Queda livre (m.r.u.a); 

o Lançamento vertical (m.r.u.r); 

o Lançamento horizontal; 

o Movimento circular uniforme. 

★ Satélites geoestacionários: período de 24 horas. Aplicações: telecomunicações, meteorologia, 

investigação fotografar zonas do globo, monitorizar uma zona do globo. 

★ O trabalho da força gravítica para um satélite é zero. 

★ Atenção que a velocidade de um projétil tem duas componentes durante a sua queda. Não se esqueçam 

que o tempo de voo é o mesmo para graves que partem da mesma altura independentemente de ser 

queda vertical ou lançamento horizontal.  

★ Velocidade orbital do satélite é a velocidade linear (rapidez). Atenção que um satélite ou qualquer corpo 

em m.c.u. tem aceleração pois a velocidade muda de direção. 

★ Atenção aos raios no m.c.u principalmente quando é no espaço. 
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★ Atenção que podem ocorrer perguntas de desenvolvimento escrito sobre a descrição dos movimentos. 

★ Na queda não livre podemos calcular resistências do ar através do m.r.u final do movimento usando uma 

perspetiva de forças. 

★ Comunicações 

★ Saber os conceitos de sinal, onda, onda mecânica, ondas transversais e ondas longitudinais. Ondas 

sonoras e ondas eletromagnéticas. Velocidade e meio de propagação. Analisar um gráfico sinusoidal e 

determinar as características da onda: período, frequência, amplitude, comprimento de onda e 

velocidade. Atenção aos eixos dos gráficos pois dão grandezas diferentes!  

★ Espetro sonoro e espetro eletromagnético. Diferença entre ondas sonoras e ondas luminosas.  

★ A velocidade das ondas sonoras é igual para todas as frequências para um mesmo meio. Não acontece 

com a radiação eletromagnética. A velocidade do som depende do estado físico do meio, da temperatura, 

da elasticidade do material. Som onda de pressão. Zonas de rarefação e de compressão.  

★ Sons puros, harmónicos e complexos. Tensão eficaz 𝑈 =
𝑈𝑚𝑎𝑥

√2
. 

★ Campo elétrico e campo magnético saber onde são uniformes ou mais intensos. Grandezas vetoriais. 

Saber como se origina cada um dos campos. Relacionar linhas de campo e campos. 

★ Fluxo do campo magnético. Lei de Faraday. Indução eletromagnética. Funcionamento do altifalante e do 

microfone de indução. Atenção que tem de ocorrer variação do fluxo para haver indução de uma corrente 

elétrica e d.d.p (força eletromotriz) na bobina. Nos gráficos atenção às zonas constantes e nas figuras 

atenção quando não há variação do fluxo. A corrente elétrica induzida é alternada. 

★ Papel dos cientistas na história das comunicações e do eletromagnetismo: Oersted, Faraday, Hertz, 

Marconi, Tesla, Maxwell.  

★ Sinais analógicos (variam com o tempo) sinais digitais (discretos). 

★ Modulação em AM e FM. Vantagens e desvantagens de ambas. 

★ Fenómenos ondulatórios: reflexão, refração, fibras óticas, lei de Snell-Descartes. Atenção à normal, ao 

ângulo crítico, aos índices de refração. Difração das ondas. Meio mais refringente, mais oticamente 

denso tem maior índice de refração. 

★ Vantagens da fibra ótica: reduzida distorção, elevada quantidade de informação enviada, menos perdas 

de energia. Condições para a reflexão total: ângulo de incidência superior ao crítico e meio do núcleo 

tem que ter maior índice de refração.  

★ Características das ondas eletromagnéticas que as fazem ser usadas nas telecomunicações. 

Microondas pouca absorção e reflexão na atmosfera. Pouca difração propagam-se assim em linha reta 

pela atmosfera. Permitem transmitir uma elevada quantidade de informação daí serem usadas em 

comunicação por satélites. Desvantagem como viajam em linha reta as antenas transmissoras e 

recetoras têm que ser colocadas umas à vista das outras.  

Fórmulas Matemáticas 

𝑥 = 𝑥0 + 𝑣0𝑡         (𝑚. 𝑟. 𝑢) 

𝑥 = 𝑥0 + 𝑣0𝑡 +
1

2
𝑎𝑡2    𝑒     𝑣 = 𝑣0 + 𝑎𝑡      𝑚. 𝑟. 𝑢. 𝑣 𝑙𝑜𝑔𝑜 𝑞𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑙𝑖𝑣𝑟𝑒 𝑒 𝑙𝑎𝑛ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 

{

𝑥 = 𝑥0 + 𝑣𝑜𝑥𝑡

𝑦 = 𝑦0 +
1

2
𝑔𝑡2  𝑒  {

𝑣𝑥 = 𝑣0𝑥

𝑣𝑦 = 𝑣0𝑦 + 𝑎𝑡           𝑙𝑎𝑛ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 

𝑎𝑐 =
𝑣2

𝑟
  𝑒  𝜔 =

2𝜋

Τ
  𝑒  Τ =

1

𝑓
 𝑒 𝑣 = 𝜔 𝑟  𝑒 𝑓 =

𝑛º 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑠

∆𝑡
           𝑚. 𝑐. 𝑢 
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𝐹𝑔 =
𝐺 𝑚 𝑀

𝑟2
        𝑓𝑜𝑟ç𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣í𝑡𝑖𝑐𝑎  

𝑦 = 𝐴 𝑠𝑒𝑛 (𝜔𝑡)  𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 ℎ𝑎𝑟𝑚ó𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠 

𝑛 =
𝑐

𝑣
     𝑒    

𝑛𝑚𝑒𝑖𝑜 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑎çã𝑜

𝑛𝑚𝑒𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑ê𝑛𝑐𝑖𝑎
=

𝑠𝑒𝑛(∝ 𝑖𝑛𝑐)

𝑠𝑒𝑛 (∝ 𝑟𝑒𝑓𝑟)
 

Φ𝑚 = 𝑛 𝐴 𝐵 𝑐𝑜𝑠 ∝          𝑒        |𝜀| =
|∆Φ|

Δ𝑡
 

Exercícios 

1. Uma criança lança uma bola de basquetebol verticalmente para cima a partir de uma altura de 80 cm, 

comunicando-lhe uma velocidade de módulo 4,0 m/s. Considere o referencial no solo e sentido positivo 

ascendente. Despreze as forças resistivas. 

1.1. Quanto tempo levou a bola a atingir a altura máxima? 

1.2. Calcule a velocidade com que a bola atingiu o solo. 

1.3. Que aconteceria ao valor da velocidade se a bola lançada nas mesmas condições tivesse o dobro da 

massa? 

2. Uma bobina encontra-se no interior de outra de 5 cm de raio e 200 espiras que está ligada a um gerador 

de corrente contínua. Nesta quando o gerador se desliga a corrente é reduzida a zero em 40 ms. A 

intensidade do campo magnético criado pela corrente varia de zero a 4,0×10-2 T. Determine o módulo f.e.m. 

induzida na bobina exterior. 

3. O gráfico da figura descreve as posições de um corpo com movimento retilíneo ao longo do tempo. 

 

3.1. Identifique das seguintes afirmações a correta: 

(A) Até ao instante t=0,5 s o movimento é acelerado. 

(B) A partir do instante t=0,5 s o movimento é retardado. 

(C) O movimento é acelerado a partir do instante t=1 s. 

(D) O movimento só é acelerado no intervalo de tempo ]0,5; 1[ s. 

3.2. Esboce o gráfico v(t) correspondente ao movimento descrito pelo gráfico anterior. 
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4. O movimento retilíneo de um corpo é descrito pelo gráfico v=f(t) da figura.  

 

Identifique dos seguintes gráficos x=f(t) o que pode corresponder a este movimento. 

 

5. Um caixote de massa 10 kg é empurrado para cima segundo 

uma trajetória retilínea ao longo de um plano inclinado, como 

mostra a figura. A força exercida no caixote é paralela ao plano e 

tem módulo de 105 N. Existe atrito entre o caixote e o plano, cujo 

módulo é igual a 40% do peso do caixote. 

Determine o modulo da aceleração do caixote. 
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6. O gráfico da figura mostra os valores da velocidade de um paraquedista ao longo do tempo, desde que 

salta de um avião até que atinge o solo. 

 

6.1. Qual o módulo da primeira velocidade terminal? 

6.2. Classifica o movimento nos diferentes intervalos. 

6.3. Sabendo que a massa do conjunto paraquedista + paraquedas é 85 kg qual o módulo da resistência do 

ar a atuar no conjunto no instante t=60 s? 

7. Considere o movimento de uma esfera de 5,0 kg presa a um cabo. A esfera descreve uma trajetória 

circular de 1,4 m de raio com velocidade de módulo constante de 7,6 m/s. 

7.1. Qual dos seguintes figuras pode caracterizar o movimento da esfera? 

 

7.2. Calcule a tensão a que o babo ficou sujeito durante o movimento. 

8. Enquanto um automóvel de 1300 kg contornou uma rotunda circular o seu velocímetro mostrou sempre o 

valor de 45 km/h. Determine o módulo da velocidade com que o mesmo automóvel deveria contornar uma 

rotunda com raio igual a 75% do raio desta, para manter o mesmo valor de aceleração. 
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9. A internacional Space Station com as suas 450 t orbita a Terra numa orbita cerca de 400 km acima da 

superfície terrestre. Quantas vezes os astronautas na estação veem o nascer do Sol por dia terrestre? 

𝑅𝑇𝑒𝑟𝑟𝑎 = 6,37 × 106 𝑚    𝑀𝑇𝑒𝑟𝑟𝑎 = 6 × 1024 𝑘𝑔 

10. Numa mola produz-se uma onda longitudinal que se propaga com velocidade 5 m/s.  

 

10.1. Quanto tempo demora uma oscilação completa da espira? 

(A) 0,10 s 

(B) 0,20 s 

(C) 0,50 s 

(D) 0,17 s 

10.2. Escreva a expressão da elongação desta espira. 

10.3. Calcule a distância a que se encontram duas espiras consecutivas na mesma fase de vibração. 

Soluções 

1.1. 0,40 s 1.2. – 5,7 m/s 1.3. Seria igual pois não depende da massa. 2. 1,6 V 3.1 Opção D 

3.2. 

 

4. Opção A 5. 0,50 m/s2 6.1. 50 m/s  6.2. acelerado não uniformemente até 22 s, uniforme entre 22 e 42, retardado não 

uniforme de 42 a 48 s e uniforme de 48 a 70. 6.3. 850 N 7.1. Opção A 7.2. 210 N 8. 11 m/s 9. Período 1,5 horas logo 

16 vezes 10.1 Opção B 10.2. y=0,050 sen (10t)  10.3. c.d.o. 1m 

 

Bom Estudo Jovens Cientistas! 


