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Ficha de Trabalho 11 

Mecânica 

 

1. Uma partícula material move-se com a seguinte lei expressa em unidades SI: 𝑟 = 3𝑡2𝑒𝑥 + (3 + 𝑡)𝑒𝑦(𝑆𝐼). 

Determine a componente tangencial e componente normal da aceleração. 

2. A velocidade de uma partícula varia ao longo do tempo de acordo com a seguinte expressão: 

�⃗� = 10𝑒𝑥 + 4𝑡 𝑒𝑦. 

2.1. Determine a componente tangencial da aceleração em função do tempo.  

2.2. Calcule a componente normal da aceleração no instante 2 s. 

3. Um carrossel gira com movimento uniforme. Um passageiro situado a 2,5 m do centro tem uma aceleração 

de módulo 10 m s-2.  

3.1. Qual é a aceleração angular do carrossel?  

3.2. Calcule o módulo da velocidade do passageiro.  

3.3. Quantas voltas dá o passageiro em 1,0 min?  

4. Um corpo de massa m suspenso por um fio inextensível de massa 

desprezável e comprimento l executa um movimento circular no plano horizontal, 

fazendo o fio um ângulo  Com a direção vertical. Despreze a resistência do ar. 

Mostre que a velocidade angular do corpo pode ser calculada pela expressão: 

𝜔 = √
𝑔

𝑐𝑜𝑠𝜃 ℓ
 

5. Durante a leitura de um CD a velocidade linear do ponto onde se está a fazer a leitura tem que se manter 

igual a 1,30 m/s quer a leitura esteja a ser feita na periferia do disco (raio de 5,6 cm) ou na zona que está 

mais próxima do centro (raio de 2,4 cm). Determine a velocidade angular do disco quando está a ser lida 

informação que foi gravada: 

5.1. na periferia do disco. 

5.2. na zona mais próxima do centro. 

 

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

𝑥 = 0,8 𝑠𝑒𝑛 (5𝑡 + 0,5) 

6.1. Determine o período e a amplitude do movimento. 

6.2. Determine os instantes em que a partícula atinge a posição de equilíbrio e a posição mais afastada. 
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7. Uma partícula move-se ao longo do eixo Ox sendo a sua posição expressa por: 

𝑥 = 5 𝑠𝑒𝑛 (4 𝑡 + 0,25) 

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

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

8. Uma bola de borracha de 200 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 50º. O centro 

da bola está à distância de 80 cm da projeção do ponto onde está preso o fio no plano do movimento. 

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

8.2. Determine o valor da velocidade da bola. 

9. 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
 

 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  

Paula Melo Silva  

Soluções 

1. at=36t/raiz de 36t2+1 e an=6/raiz 36t2+1 

2.1. at=8t/raiz25+4t2    2.2. 3,12 en 

3.1. 0 rad/s2   3.2. 5 m/s  3.3. 19,1 voltas 

5.1. 23,2 rad/s   5.2. 54,17 rad/s 

6.1. 1,26 s e 0,8 m    6.2.  equilíbrio t=0,53s afastada 0,2s 

7.1. 5 m e 1,57 s   7.2.  -2,43 m 

8.1. 3,11 N   8.2. 3,1 m/s 

 

 

 


