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Ficha de Trabalho 1 

Mecânica 
 

1. Um carro descreve uma curva em forma de arco de circunferência de 200 m de raio. O valor da velocidade 

do carro varia de acordo com 𝒗 = 𝟐𝟓 − 𝒕 (𝒎/𝒔 ). Num ponto A da trajetória, o módulo da velocidade é 90 

km/h e demora 5,0 s a chegar ao ponto B.  

1.1. Calcule o módulo da velocidade em B. 

1.2. Determine as componentes da aceleração nos pontos A e B. 

1.3. Desenhe os vetores aceleração em A e B. 

 

2. Uma das luas de Júpiter, chamada Io, tem uma órbita circular de raio 4,22 × 105𝑘𝑚. 

2.1. Sabendo que o período do seu movimento em torno de Júpiter é de 1,77 dias calcule: 

2.1.1. a velocidade e a aceleração centrípeta neste movimento. 

2.1.2. a velocidade angular do mesmo movimento. 

2.2. Sabendo que os movimentos de rotação de Io em torno de Júpiter e em torno do seu eixo são 

síncronos e que o diâmetro de Io mede 3630 km, determine o valor da velocidade de um ponto à superfície 

de Io, no seu equador, em torno do seu eixo. 

 

3. Um bloco de massa 2,0 kg é lançado da base de uma rampa, como se ilustra na figura. Considerando 

que os efeitos dos atritos são desprezáveis: 

 

3.1. Com que velocidade deverá o corpo ser lançado para que atinja o cimo da rampa com velocidade 

nula? 

3.2. Exercendo continuamente uma força com a direção da rampa é possível fazer o bloco subir com 

velocidade constante. Qual tem que ser a intensidade desta força? 

3.3. Nas condições da alínea anterior qual a variação da energia mecânica do bloco desde a posição 

inicial até atingir o cimo da rampa? 
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4. Considere a figura onde está representado um bloco e as forças que sobre ele estão aplicadas. Sendo 

|�⃗�1| = 5,0 𝑁 ;  |�⃗�2| = 2,0 𝑁 ;  |�⃗�3| = 0,5 𝑁 ; |�⃗�4| = 5,0 𝑁 : 

 

4.1. Escreva, na forma cartesiana, os vetores que caracterizam as 

forças indicadas. 

4.2. Calcule o valor das componentes da resultante das forças na 

direção Ox e na direção Oy. 

4.3. Determine a resultante das forças e o respetivo módulo. 

 

5. Um avião, no instante t1, tem as seguintes coordenadas, em relação a um sistema de eixos solidário com 

a torre de controlo: 𝑥1 = 800 𝑚 , 𝑦1 = 0 𝑚 𝑒 𝑧1 = 1000 𝑚. Num instante t2 as coordenadas do avião são: 𝑥1 =

200 𝑚 , 𝑦1 = 0 𝑚 𝑒 𝑧1 = 0 𝑚. 

5.1. Escreva, em relação ao sistema de eixos centrado na torre, o vetor de posição do avião nos instantes 

acima referidos. 

5.2. Calcule a distância a que se encontra o avião da torre nos instantes referidos. 

5.3. Escreva, em relação ao sistema de eixos referido, o vetor deslocamento do avisão entre os dois 

instantes. 

5.4. Admitindo que o percurso é retilíneo, qual o espaço percorrido pelo avião durante o intervalo de 

tempo referido? 

6. Um corpo move-se num plano xOy de acordo com: 𝑟 = (4,0𝑡2 + 4)𝑒𝑥 + (5,0𝑡)𝑒𝑦(𝑚). Determine: 

6.1. a velocidade do corpo. 

6.2. a aceleração. 

6.3. o módulo da velocidade inicial do corpo, caracterizando a sua direção e sentido. 

6.4. a posição do corpo ao fim de 1,0 s; 

6.5. a distância a que se encontra da origem do sistema de eixos ao fim de 1,0 s. 

7. Um projétil de massa 500 g é lançado com velocidade �⃗�0 de um ponto P que dista 2,0 m do solo. A 

velocidade inicial faz um ângulo de 37º com a direção horizontal do solo. A energia cinética mínima do projétil 

durante o movimento é 27 J. Despreze os efeitos do atrito. 

7.1. Calcule a altura máxima atingida pelo projétil relativamente ao 

solo. 

7.2. Calcule o alcance do projétil. 

7.3. Calcule o valor da velocidade do 

projétil no instante em que atinge o solo. 

 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  

Paula Melo Silva  


