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1. Uma partícula material move-se num plano x0y de acordo com a lei: 

𝑟 = (5𝑡2 + 3)𝑒𝑥⃗⃗ ⃗⃗ + 5𝑡 𝑒𝑦 (𝑚) 

1.1. Calcule o deslocamento da partícula no intervalo [2, 4] segundos. (10 pontos) 

1.2. Determine a lei das velocidades da partícula. (5 pontos) 

1.3. Determine o valor da aceleração da partícula no instante 𝑡 = 2 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠. (5 pontos) 

1.4. Escreva a equação da trajetória do movimento. (5 pontos) 

2. Uma partícula com a massa de 300 g descreve uma determinada trajetória com uma velocidade cuja 

direção varia em função do tempo e é caracterizada pela seguinte expressão: 

𝑣 = 6𝑡 + 4 (𝑆𝐼) 

Sabendo que a partícula descreve uma trajetória de raio constante e igual a 5 m determine, para o instante 

t=3s, a aceleração. (10 pontos) 

3. Um projétil é lançado da posição O, numa direção que faz um ângulo  com a horizontal, a uma velcoidade 

de módulo V0 atingindo o solo no ponto P. Considere desprezável a resistência do ar.  

 

Qual dos seguintes gráficos pode representar o módulo da aceleração do projétil entre O e P em função do 

tempo decorrido desde o lançamento? (5 pontos) 
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4. Uma bola de golfe é lançada com a velocidade de 30 m/s numa direção que define um ângulo de 53º com 

a horizontal e vai embater 4s depois na parte de cima dum edifício de altura h.  

 

4.1. Calcule a altura h do edifício. (5 pontos) 

4.2. Determine a velocidade da bola quando embateu no edifício. (5 pontos) 

4.3. Determine a altura máxima atingida pela bola. (10 pontos) 

5. O motociclista representado na figura saltou um fosso de 11 metros numa rampa de inclinação 7,5º.  

 

Qual o valor mínimo da velocidade inicial para que o motociclista consiga saltar o fosso? (OBS: considere 

um referencial tendo em conta o projétil e não a rampa). (15 pontos) 

6. Na situação descrita na figura 1, o carrinho sobe de N até P, com atrito desprezável. 

 

De acordo com os elementos fornecidos pela figura, selecione a alternativa que permite construir uma 

afirmação correta. (5 pontos) 

Enquanto o carrinho sobe, 

(A) o módulo da velocidade do carrinho aumenta. 

(B) tanto a sua energia potencial como a sua energia cinética aumentam. 

(C) a intensidade da força centrípeta nele aplicada mantém-se constante. 

(D) a intensidade da força centrípeta nele aplicada vai aumentando. 

(E) a sua energia potencial aumenta, e o módulo da sua velocidade diminui. 
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7. Considere uma esfera de massa 500 g que faz o percurso ABC na calha representada na figura de raio 4 

metros. 

  

Calcula a velocidade mínima com que a esfera tem que partir de A de modo a conseguir descrever a curva. 

(10 pontos) 

8. Um automóvel de massa m move-se sem derrapar e com velocidade de módulo constante numa pista 

circular com atrito de raio 250 m e centro C. A inclinação da pista é de 25º  

 

8.1. Passe o esquema para a sua folha de teste e represente no referencial adequado as forças que atuam 

no automóvel na situação descrita. (5 pontos) 

8.2. Calcule o valor de velocidade para que o automóvel possa efetuar a curva mesmo sem atrito em 

segurança. (15 pontos) 

9. Um bloco de massa m sobe um plano inclinado por ação de uma força �⃗� paralela ao plano.  

 

Sendo g o módulo da aceleração da gravidade, mostre que a intensidade da força de atrito que permite a 

subida do bloco com velocidade constante é dada pela expressão: (15 pontos) 

𝐹𝑎 = 𝐹 −
1

2
𝑚𝑔 
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10. Dois blocos foram dispostos sucessivamente como a figura indica. O movimento do sistema dos dois 

blocos nas duas situações realiza-se com atrito. Na situação A a velocidade é constante . Na situação B 

o movimento é acelerado. Em ambas as situações o movimento ocorre para a “direita”. Considere 

que a roldana e o fio têm massas desprezáveis e que 𝑚1 = 0,6 𝑘𝑔 𝑒 𝑚2 = 2,1 𝑘𝑔. Os blocos são feitos do 

mesmo material logo têm o mesmo coeficiente de atrito com a superfície de apoio. 

 

10.1. Atendendo às condições da situação A calcule o coeficiente de atrito cinético entre os materiais das 

superfícies em contacto. (15 pontos) 

10.2. Para a situação B calcule o valor da tensão do fio e da aceleração. Se não resolveu a alínea anterior 

considere o coeficiente de atrito cinético 0,29. (15 pontos) 

11. A figura representa um corpo esférico, de massa 80 g, suspenso num fio de 

massa desprezável e de comprimento 60 cm, que é afastado da sua posição 

de equilíbrio, A, para a posição B que se encontra a uma altura de 10 cm em 

relação a A. De seguida, o corpo é libertado, passando a descrever um 

movimento oscilatório. O raio da esfera é desprezável em relação ao 

comprimento do fio, assim como o efeito das forças dissipativas.  

 

11.1. Calcule a amplitude máxima do movimento. (5 pontos) 

11.2. Marque as forças no ponto B. (5 pontos) 

11.3. Determine o módulo da aceleração tangencial do corpo no ponto B. (10 

pontos) 

11.4. Determine o valor da tensão do fio no ponto B. (10 pontos) 

11.5. Calcule o módulo da tensão do fio no ponto A. (15 pontos) 

 

OBS: Para as questões 11.3. e 11.4 considere a amplitude máxima de 33,6º se não resolveu a 11.1. 

 

FIM 

BOA SORTE JOVENS CIENTISTAS! 

  

 


