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Escola Secundária de Lagoa 

Física  

12º Ano                                                                                                                     Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 13 

Mecânica 

1. Uma partícula material move-se com a seguinte lei expressa em unidades SI: 

 

Determine a componente tangencial e a componente normal do vetor aceleração para o instante 2 segundos. 

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

 

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

2.2. Calcule a componente normal da aceleração no instante 3 segundos. 

3. Um carrossel gira com movimento uniforme. Um passageiro situado a 3 metros do centro tem uma 

aceleração de módulo 10 m/s2.  

3.1. Qual é a aceleração angular do carrossel? 

3.2. Calcule o módulo da velocidade linear do passageiro. 

3.3. Quantas voltas dá o passageiro num minuto? 

4. A equação do movimento de um oscilador é: 

𝑥 = 0,08𝑠𝑒𝑛(𝜋𝑡)     (𝑚) 

4.1. Calcule a amplitude máxima do oscilador. 

4.2. Calcule a frequência angular do movimento. 

4.3. Calcule o período do movimento. 

4.4. Calcule a frequência do movimento. 

4.5. Calcule um dos instantes em que o oscilador se encontra na posição de equilíbrio. 

4.6. Calcule um dos instantes em que o oscilador se encontra na posição mais afastada. 

4.7. Calcule um dos instantes em que o oscilador se encontra a metade da posição mais afastada. 

5. Um carrossel de um parque de diversões roda com rapidez constante. A Daniela encontra-se num ponto 

A a uma distância d do centro e o Ivo num ponto B a uma distância 2d do centro. 

 

5.1. Mostre que a aceleração do Ivo é dupla da da Daniela. 

5.2. Relacione a velocidade linear do Ivo com a da Daniela. 

5.3. Relacione o período do movimento do Ivo com o da Daniela. 
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6. Considera o movimento do centro de massa de uma bola:  

 

Calcule a aceleração expressa nas suas componentes tangenciais e normal para o instante 4 segundos. 

7. Uma roda gigante de um parque de diversões descreve um 

movimento circular e uniforme. A roda tem 24 metros de diâmetro e 

executa uma volta em 30s. Quando um passageiro, de massa 80 kg, 

passa na posição mais baixa o seu centro de massa encontra-se a uma 

distância de 1,5 m da periferia da roda. 

7.1. Calcule o módulo da força resultante que atua sobre o passageiro 

ao passar na posição mais alta. 

7.2. Estabelece uma relação entre os módulos da velocidade do 

passageiro nas posições mais baixa e mais alta. 

8. O pêndulo cónico da figura é constituído por um corpo de massa m suspenso por um fio inextensível de 

massa desprezável e comprimento l. O corpo executa um movimento circular no plano horizontal fazendo o 

fio um ângulo  com a direção vertical. Despreze a resistência do ar. Escreva a expressão que permite 

calcular o valor: 

8.1. Do raio do movimento. 

𝑅 = ℓ𝑠𝑒𝑛𝜃 

8.2. Da tensão do fio. 

𝑇 =
𝑚𝑔

𝑐𝑜𝑠𝜃
 

8.3. Da velocidade linear. 

𝑣 = 𝑠𝑒𝑛𝜃√
𝑔ℓ

𝑐𝑜𝑠𝜃
 

8.4. Da aceleração centrípeta. 

𝑎𝑐 = 𝑔 𝑡𝑔𝜃 

8.5. Da velocidade angular. 

𝜔 = √
𝑔

ℓ𝑐𝑜𝑠𝜃
 

8.6. Do período. 

Τ = 2𝜋√
ℓ𝑐𝑜𝑠𝜃

𝑔
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9. Uma partícula em movimento descreve uma trajetória circular no plano x0z segundo a lei do movimento: 

 

9.1. Estabeleaça a expressão da velocidade angular. 

9.2. Classifique o movimento. 

9.3. Determine o módulo da aceleração angular do seu movimento para o instante 1 segundo. 

10. Uma pequena esfera de massa m, presa a um fio de comprimento l, descreve um movimento circular 

num plano horizontal com velocidade angular . Neste movimento verifica-se que: 

(A) A força resultante que atua sobre a esfera não é constante. 

(B) O módulo da tensão no fio é igual ao módulo do peso. 

(C) O ângulo depende da massa da esfera. 

(D) O módulo velocidade linear da esfera é constante. 

(E) A tensão no fio não depende da massa da esfera. 

 

11. Um berbequim está acoplado a uma serra circular com 15 cm de diâmetro. Quando se liga o berbequim 

a serra atinge a velocidade de 3600 rotações por minuto ao fim de 2 s. Considere que o movimento da serra 

foi uniformemente acelerado. 

11.1. Determine a aceleração angular experimentada pela serra. 

11.2. Determine a aceleração centrípeta a que estão submetidos os pontos da periferia da serra 2 segundos 

após se ter ligado o berbequim. 

11.3. Determine o número de voltas executadas pela serra 3 s após se ter ligado o berbequim. 

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

atingindo a velocidade de 30 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. 

13. 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 desloca-se com a velocidade de 5 m/s e descreve uma 

trajetória de raio 2 metros. 

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

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

 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  

Paula Melo Silva  

 

 

 


