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Escola Secundária de Lagoa 

Física  

12º Ano                                                                                                                     Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 14 

Mecânica – Pendulo elástico 

1. Um corpo de massa 10,0 kg oscila, preso a uma mola de constante elástica 250 N/m. 

1.1. Calcule a frequência do movimento. 

1.2. Calcule o período das oscilações. 

1.3. Calcule a intensidade da força elástica aplicada no corpo quando o sistema tem uma deformação de 20 

cm. 

2. Um bebé oscila verticalmente numa cadeirinha presa à ombreira da porta, através de uma mola, com um 

período de 1,2 s. A massa do sistema é de 9,0 kg. 

2.1. Determine a constante de elasticidade da mola. 

2.2. Pretende-se que a cadeirinha de baloiço com o bebé aguente um peso de 18 kg, oscilando o sistema 

com a mesma frequência. A nova mola deveria ser mais forte ou mais fraca? Justifique. 

2.3. Calcule a constante elástica da nova mola. 

3. A equação do movimento de um oscilador é: 𝑥 = 0,08 𝑠𝑒𝑛(𝜋𝑡)(𝑚) 

3.1. Calcule a amplitude do oscilador. 

3.2. Calcule a frequência do movimento. 

3.3. Calcule o espaço percorrido pelo oscilador durante um período. 

4. O movimento de um oscilador é descrito pelo gráfico representado na figura. 

 

4.1. Escreva a equação que traduz o movimento do oscilador. 

4.2. Calcule a distância do oscilador, à posição de equilíbrio no instante t=0,14 s. 

4.3. Calcule o instante em que o oscilador passou pela primeira vez na elongação determinada na alínea 

anterior. 

OBS: A resolução das questões pode ser gráfica com recurso à calculadora gráfica. A calculadora tem que 

estar no modo radiano. 

5. Observe a trajetória descrita por um oscilador harmónico 

simples entre as posições extremas B e B’. Em que ponto ou 

pontos da figura: 

5.1. A força elástica é nula? 

5.2. A aceleração do oscilador é nula? 

5.3. O módulo da força elástica é máximo? 

5.4. A força elástica muda de sentido? 
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5.5. A energia cinética do oscilador é máxima? 

5.6. A energia potencial elástica é máxima? 

5.7. A energia potencial tem o valor da energia mecânica do oscilador? 

6. Um corpo preso a uma mola foi posto a oscilar, num plano horizontal. O gráfico que traduz a elongação 

do corpo, em função do tempo, está representado na figura. 

 

6.1. Escreva a equação do movimento do oscilador sabendo que a amplitude das oscilações é de 2,0 cm e 

o período é de 1,0 s. 

6.2. Identifique os instantes em que o oscilador atinge as elongações A, B, C e D, expressos numa fração 

do período. 

Soluções 

1.1. 0,80Hz 1.2. 1,25s 1.3. 50 N 

2.1. 246,7 N/m 

2.2. Como  será constante, k e m são grandezas diretamente proporcionais. Como a massa duplica k tem também 

que duplicar logo será uma mola mais forte. 

2.3. 493,4 N/m 

3.1. 0,08 m 3.2. 0,5 Hz 3.3. 32 cm 

4.1. 𝑥 = 2 𝑠𝑒𝑛(20𝜋 𝑡) (𝑐𝑚) 4.2. x=1,18 cm 4.3. 0,04 s teve a mesma elongação. 

5.1. Ponto O 5.2. Ponto O 5.3. Pontos B e B’ 5.4. Ponto O 5.5. Ponto O 5.6. Pontos B e B’ 5.7. Pontos B e B 

6.1. 𝑥 = 2,0 𝑠𝑒𝑛(2𝜋𝑡)(𝑐𝑚) 

6.2. Ponto A T/4; Ponto B T/2; Ponto C 3T/4; Ponto D T. 

 

 

 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  

Paula Melo Silva  

 

 


