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Escola Secundária de Lagoa 

Física  

12º Ano                                                                                                                     Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 10 

Mecânica 

As componentes tangenciais e normal da aceleração 

 

1. A velocidade de uma partícula que se desloca no plano xOy vaira de acordo com a expressão: 

�⃗� = 2𝑒𝑥⃗⃗⃗⃗⃗ + 3𝑡𝑒𝑦⃗⃗⃗⃗⃗ (𝑆𝐼) 

1.1. Determine a aceleração. 

1.2. Determine a aceleração tangencial. 

1.3. Determine a aceleração normal. 

2. A lei do movimento de uma partícula é dada pela expressão: 

𝑟 = (2𝑡 + 3)𝑒𝑥⃗⃗⃗⃗⃗ + 5𝑡2𝑒𝑦⃗⃗⃗⃗⃗(𝑆𝐼) 

2.1. Determine a expressão da aceleração. 

2.2. Determine a expressão da aceleração tangencial. 

2.3. Determine a expressão da aceleração normal. 

Cinemática do movimento circular 

3. Uma broca com 10 mm de diâmetro é obrigada a rodar com a velocidade constante de 2400 rotações por 

minuto. Determine, para um ponto situado na periferia da broca, 

3.1. A velocidade angular. 

3.2. A velocidade linear. 

3.3. O ângulo descrito durante 2 s pelo segmento de reta que une esse ponto ao eixo. 

4. Um berbequim está acoplado a uma serra circular com 12 cm de diâmetro. Quando se liga o berbequim 

a serra atinge a velocidade de 3600 rotações por minuto ao fim de 3 s. Considere que o movimento da serra 

foi uniformemente acelerado. 

4.1. Determine a aceleração angular experimentada pela serra. 

4.2. Determine a aceleração centrípeta a que estão submetidos os pontos da periferia da serra 3 segundos 

após se ter ligado o berbequim. 

4.3. Determine o número de voltas executadas pela serra 1 s após se ter ligado o berbequim. 

5. Uma partícula descreve uma trajetória circular de raio 50 cm. A posição angular da partícula é definida 

pela expressão:  

𝜃 = 3𝑡 − 0,5𝑡2 

5.1. Determine o tempo que a partícula demora até inverter o sentido do movimento. 

5.2. Determine o número de voltas descritas pela partícula até inverter o sentido do movimento. 

6. Uma motorizada que estava em repouso arranca com movimento retilíneo uniformemente acelerado, 

atingindo a velocidade de 25 m/s ao fim de 10 s. Cada um dos pneus das rodas tem exteriormente o diâmetro 

de 50 cm. Determine o valor da aceleração angular média experimentada por cada uma das rodas. 
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Pêndulo cónico 

7. Uma bola de borracha de 0,100 kg que foi presa à extremidade de um fio é obrigada a rodar descrevendo 

um movimento circular no plano horizontal de tal forma que o fio define com a vertical o ângulo 60º. O centro 

da bola está à distância de 1,20 m do ponto onde está preso o fio. 

7.1. Determine o módulo da força de tensão a que o fio está submetido. 

7.2. Determine o valor da velocidade da bola. 

8. Um pêndulo cónico constituído por um fio inextensível e de massa desprezável com o comprimento ℓ tem 

na sua extremidade um corpo de massa m que descreve um movimento circular, no plano horizontal, com o 

período T. O fio define com a vertical o ângulo . Mostre que: 

𝑇 = 2𝜋√
ℓ𝑐𝑜𝑠𝜃

𝑔
 

9. Uma pedra de 0,200 kg que foi presa à extremidade de um fio é obrigada a rodar, descrevendo um 

movimento circular no plano horizontal. O centro da pedra está à distância de 2 m do ponto onde está preso 

o fio. A pedra desloca-se com a velocidade de 10 m/s.  

9.1. Determine o ângulo definidos pelo fio com a vertical. 

9.2. Determine o módulo da força de tensão a que o fio está submetido. 

Movimentos oscilatórios – Movimento Harmónico Simples 

10. Uma partícula move-se no eixo Ox de acordo com a seguinte lei: 

𝑥 = 0,12 𝑠𝑒𝑛 (8𝑡 + 0,47) 

10.1. Determine o período e a amplitude do movimento. 

10.2. Determine os instantes em que a partícula atinge a posição de equilíbrio e a posição mais afastada. 

11. Uma partícula move-se ao longo do eixo Ox sendo a sua posição expressa por: 

𝑥 = 0,12 𝑠𝑒𝑛 (8𝑡 + 0,25) 

11.1. Qual é a amplitude e o período deste movimento? 

11.2. Determine a elongação quando t=0,85 s. 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  

Paula Melo Silva  

Soluções 

1.1. �⃗� = −3𝑒𝑦⃗⃗⃗⃗⃗  1.2. 𝑎𝑡⃗⃗ ⃗⃗ =
9𝑡

√4+9𝑡2
𝑒𝑡⃗⃗⃗⃗    1.3. 𝑎𝑛⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ =

6

√4+9𝑡2
𝑒𝑛⃗⃗⃗⃗⃗ 

2.1. �⃗� = 10𝑒𝑦⃗⃗⃗⃗⃗  2.2. 𝑎𝑡⃗⃗ ⃗⃗ =
50𝑡

√1+25𝑡2
𝑒𝑡⃗⃗⃗⃗   2.3. 𝑎𝑛⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ =

10

√1+25𝑡2
𝑒𝑛⃗⃗⃗⃗⃗ 

3.1. 251 rad/s  3.2. 1,26 m/s  3.3. 503 rad   4.1. 377 rad/s  4.2. 8500 m/s2    4.3. 10 rotações 

5.1. 3 s   5.2. 0,72 voltas  6. 10 rad/s2  7.1. 1,96 N  7.2. 4,2 m/s   9.1. 79,1º   9.2. 10,4 N 

10.1. 0,12 m e 0,8s  10.2. 0,14 s e 0,53 s 11.1. 0,12 m  0,78 s  11.2. 0,083 m 

 


