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Ficha de Trabalho 12 

Mecânica 

 

1. Na figura estão representados o prato de um gira discos que está a rodar descrevendo 33,3 rotações por 

minuto e o motor elétrico que o faz movimentar. O veio do motor está acoplado ao prato por intermédio de 

uma correia que abraça dois cilindros, como está indicado no esquema.  

 

1.1. Determine o valor da velocidade angular do prato do gira discos. 

1.2. Determine o valor da velocidade angular do veio do motor. 

1.3. Determine o deslocamento angular experimentado pelo veio do motor durante 6 s. 

2. Ligou-se uma turbina de uma central elétrica cujas lâminas estavam em repouso. A turbina experimentou 

durante o arranque uma aceleração constante tendo atingido a velocidade de 2400 r.p.m ao fim de 500 s. 

Determine durante o arranque: 

2.1. A aceleração da turbina. 

2.2. O número de rotações executadas pela turbina (t=500s). 

3. Durante a leitura de uma sinfonia gravada num CD que demorou 70 minutos, a velocidade de rotação do 

disco variou entre 500 r.p.m e 200 r.p.m. Durante a leitura de um CD a velocidade linear do ponto onde se 

está a fazer a leitura é sempre igual a 1,30 m/s. 

3.1. Determine a aceleração angular média experimentada pelo disco. 

3.2. Determine a distância a que se encontra do centro a zona onde se encontram gravadas as últimas notas 

da sinfonia. 

4. A roda de uma motorizada que arranca a partir do repouso com movimento retilíneo uniformemente 

acelerado experimenta a aceleração angular α=1,25 rad/s2. Determine, para um ponto da roda que se 

encontra à distância de 24 cm do centro, após 6 segundos de a roda se ter começado a movimentar: 

4.1. o valor da velocidade linear. 

4.2. as componentes normal e tangencial da aceleração. 

5. Um carrossel roda com a velocidade de 0,50 rad/s quando o operador liga os trovões de emergência 

passando o carrossel a deslocar-se de acordo com a expressão: 

𝜔 = 0,36 − 0,090𝑡 (𝑆𝐼) 

5.1. Determine a aceleração angular. 

5.2. Determine o tempo que o carrossel demora a parar. 
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6. Um disco de pedra de esmeril gira, descrevendo 2000 rotações por minuto. Quando se desliga o moto, o 

disco para no fim de 12 segundos. 

6.1. Determine o valor da aceleração angular média durante a travagem. 

6.2. Determine o valor da velocidade angular do disco após 9 s de se ter desligado o motor. 

6.3. Determine o número de voltas dadas pelo disco após 6 segundos. 

7. Uma bola de borracha de massa 150 g está presa à extremidade de um fio de comprimento 120 cm. A 

bola é obrigada a rodar descrevendo um movimento circular no plano horizontal, de tal forma que o fio define 

com a vertical o ângulo de 60º.  

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

7.2. Determine a velocidade da bola. 

7.3. Determine o período do movimento da bola. 

8. 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. A pedra descreve um movimento circular de raio 2 metros. A pedra 

desloca-se com a velocidade de 10 m/s.  

8.1. Determine o ângulo definido pelo fio com a vertical. 

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

9. Um pêndulo cónico constituído por um corpo de massa 250 g suspenso por um fio inextensível e de massa 

desprezável com o comprimento de 80 cm. Atendendo que o pêndulo se desloca com o período de 0,80 s. 

9.1. Determine o módulo de velocidade angular. 

9.2. Determine o módulo da força que o fio exerce sobre o corpo. 

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

𝑟 = (2𝑡 + 3)𝑒𝑥 + 5𝑡2𝑒𝑦(𝑆𝐼). 

10.1. Determine a expressão da aceleração. 

10.2. Determine a aceleração tangencial. 

10.3. Determine a aceleração normal. 

11. Uma partícula move-se no eixo 0x de acordo com a seguinte lei: 

𝑥 = 4, 𝑠𝑒𝑛 (5𝜋𝑡 + 0,5) 

11.1. Determine o período e a amplitude do movimento. 

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

Bom trabalho Jovens Cientistas!  

Paula Melo Silva  

Soluções 

1.1. 3,49 rad/s 1.2. 17,4 rad/s 1.3. 105 rad 2.1. 0,5 rad/s2 2.2. 10000 rotações 3.1. -0,0075 rad/s2   3.2. 6,2 cm 

4.1. 1,80 m/s 4.2. at=0,3 m/s2 e an=13,5 m/s2 5.1. 0,090 rad/s2 5.2. 4s 6.1. -17,45 rad/s2 6.2. 52,35 rad/s  6.3. 150 voltas 

9.1. 7,9 rad/s 9.2. 12,3 N  

 


