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Escola Secundária de Lagoa 

Física  

12º Ano                                                                                                                     Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 19 

Mecânica – MHS, CM e Momento Linear 

1. Um corpo de massa 5,0 kg oscila, preso a uma mola de constante elástica 150 N/m. 

1.1. Calcule a frequência do movimento. 

1.2. Calcule a intensidade da força elástica aplicada no corpo quando a deformação é de 10 cm. 

2. Um corpo, de massa 6 kg, oscila horizontalmente preso a uma mola, com um período de 1,5 s. Determine 

a constante de elasticidade da mola. 

3. A equação do movimento de um corpo, de massa 100 g, em movimento harmónico simples é: 

𝑥 = 0,30 𝑠𝑒𝑛(0,5𝜋𝑡)(𝑚) 

3.1. Indique a amplitude máxima do movimento. 

3.2. Calcule o período do movimento. 

3.3. Calcule a frequência do movimento. 

3.4. Calcule o espaço percorrido pelo corpo durante um período. 

3.5. Calcule o deslocamento percorrido pelo corpo durante um período. 

3.6. Calcule um instante em que o corpo passou pela elongação (posição) 20 cm relativamente à posição 

de equilíbrio.  

3.7. Calcule a distância do corpo à posição de equilíbrio no instante 0,40 segundos. 

3.8. Escreve a expressão da velocidade do corpo em função do tempo. 

3.9. Escreve a expressão da aceleração do corpo em função do tempo. 

3.10. Calcule o módulo da velocidade do corpo quando ele passou na elongação 0,25 m. 

3.11. Calcule o valor da energia cinética do corpo quando ele passa na posição de equilíbrio. 

3.12. Calcule o valor da constante elástica da mola. 

3.13. Indique o valor da força elástica na posição de amplitude máxima 0,30 m. Represente o seu vetor. 

4. Classifica como verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações sobre o movimento harmónico simples de 

um corpo atuado por uma mola de constante elástica k. Despreze os atritos e todas as forças resistivas. 

(A) A força elástica tem valor constante ao longo de todo o movimento. 

(B) A força elástica é nula na posição de equilíbrio. 

(C) A energia mecânica do corpo é máxima na posição de equilíbrio. 

(D) A força elástica tem valor máximo na posição de equilíbrio. 

(E) A força elástica muda de sentido na posição de equilíbrio. 

(F) A energia potencial elástica é máxima no ponto de compressão ou distensão máxima. 

(G) A energia cinética é máxima na posição de equilíbrio. 

5. Calcule a posição do centro de massa, em relação ao referencial da figura, do sistema composto por três 

esferas de massas 1 kg, 4 kg e 6 kg respetivamente. O d corresponde a 50 cm. 
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6. Determina a massa do círculo superior sabendo que a altura h (do centro de massa do boneco) é de 5 

cm. Os discos circulares têm 2 e 4 cm de raio respetivamente, homogéneos. O círculo maior tem de massa 

800 g. 

 

 

 

 

7. Considere um sistema constituído por três fragmentos resultantes de uma explosão de massas m, 2m e 

4m respetivamente. As posições dos fragmentos após a explosão são dados pelas expressões: 

𝑟𝐴⃗⃗  ⃗ = 2𝑡2 𝑒𝑥⃗⃗⃗⃗          𝑟𝐵⃗⃗  ⃗ = −𝑡2 𝑒𝑥⃗⃗⃗⃗          𝑟𝐶⃗⃗  ⃗ = 4𝑡2 𝑒𝑦⃗⃗⃗⃗  

7.1. Determine a posição do centro de massa do sistema. 

7.2. Determine a velocidade do centro de massa do sistema. 

7.3. Calcule o módulo da velocidade inicial do centro de massa do sistema. 

8. Considere três corpos cujas posições e velocidades estão representadas no referencial num determinado 

instante. Os corpos têm de massa, respetivamente, 100 g, 200 g e 300 g. As expressões das velocidades 

dos corpos A e B são: 

𝑣𝐴⃗⃗⃗⃗ = 3 𝑒𝑥⃗⃗⃗⃗          𝑣𝐵⃗⃗ ⃗⃗ = −3,5 𝑒𝑥⃗⃗⃗⃗ + 3,5 𝑒𝑦⃗⃗⃗⃗  (𝑚/𝑠) 

8.1. Determine a posição do centro de massa do sistema constituído 

pelos três corpos, de acordo com o referencial fornecido, para o instante 

representado. 

8.2. Determine a velocidade do corpo C, no instante considerado, 

sabendo que neste instante o centro de massa do sistema está em 

repouso. 

9. A equação que traduz a posição de um corpo, de massa 2 kg, ao longo do tempo é: 

𝑟𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 10 𝑡 𝑒𝑥⃗⃗⃗⃗ + 4𝑡2 𝑒𝑦⃗⃗⃗⃗  (𝑚) 

9.1. Escreve a expressão do momento linear para o corpo. 

9.2. Calcule o momento linear inicial do corpo. 

9.3. Calcule o módulo do momento linear do corpo para o instante 2 segundos. 

10. Uma bola de massa 600 g embate horizontalmente contra uma parede com uma velocidade de valor 20 

m/s. A bola ressalta da parede com uma velocidade de 30 m/s fazendo um ângulo de – 150º com o semieixo 

positivo Ox. 

10.1. Calcule o momento linear inicial da bola. 

10.2. Calcule o módulo do momento linear final da bola. 

10.3. Calcule a variação do momento linear da bola. 

10.4. Se a colisão demorou 0,04 segundos, calcule a intensidade média da força que a bola exerceu na 

parede (ou vice-versa).  

11. Justifique o facto de o uso de airbags diminuir os impactos nos passageiros em caso de colisões com 

automóveis. 
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12. Um bloco A de massa 2 kg desliza com uma velocidade de módulo 5 m/s e colide com um bloco B, de 

massa 6 kg, que se move no mesmo sentido com uma velocidade de módulo 1 m/s. Após a colisão os dois 

corpos movimentam-se juntos. Considere que a resultante das forças exteriores ao sistema constituído pelos 

dois corpos, A e B, é nula.  

 

12.1. Determine a velocidade final dos corpos. 

12.2. Determine a variação do momento linear para o corpo A. 

12.3. Determine a variação do momento linear para o corpo B. 

12.4. Calcule a variação da energia cinética.  

12.5. A colisão foi elástica ou inelástica? Justifique. 

13. Um corpo A de massa m, desliza com velocidade v na direção horizontal e colide elasticamente com um 

corpo B, de massa dupla da do corpo A, que se encontrava em repouso na superfície horizontal. A velocidade 

do corpo B, após a colisão corresponde a 2/3 da velocidade inicial do corpo A. Considere desprezáveis todas 

as forças exteriores ao sistema constituído pelos corpos A e B. Após a colisão o corpo A move-se no sentido 

megativo. 

 

13.1. Calcule o módulo da velocidade do corpo A após a colisão utilizando considerações energéticas, tendo 

em conta que a colisão foi elástica, em função de v. 

13.2. Calcule a velocidade do centro de massa do sistema antes da colisão. 

13.3. Calcule a velocidade do centro de massa do sistema depois da colisão. 

13.4. Calcule o momento linear do centro de massa antes da colisão. 

13.5. Calcule o momento linear do centro de massa depois da colisão. 

14. Dois carros A e B, de massas 1000 kg e 1200 kg respetivamente, movem-se em estradas horizontais 

nas direções indicadas na figura com velocidades de módulos 20 m/s e 25 m/s respetivamente. Ao chegarem 

ao cruzamento os dois carros colidiram e são desviados em conjunto. Considere que as forças exteriores 

ao sistema constituído pelos dois carros são nulas.  

Calcule o módulo da velocidade do conjunto dos dois carros após a colisão. 
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15. Uma espingarda de massa 3 kg lança uma bala de massa 10 g com uma velocidade v na direção 

horizontal.  Sabendo que a velocidade de recuo da espingarda foi de -2,8 m/s (horizontalmente) determina 

a velocidade v de saída da bala. Considere desprezável todas as forças exteriores ao sistema espingarda + 

bala. Considere que o sistema espingarda + bala se encontra inicialmente em repouso. 

16. Considere um corpo de massa 250 g, em repouso, sobre uma superfície horiontal, que por ação de 

forças internas se estilhaça em três fragmentos. Um dos fragmentos de massa 50 g segue horizontalmente 

com velocidade de módulo 10 m/s para a direita. Outro fragmento de massa 125 g segue perpendicularmente 

ao primeiro  velocidade de módulo 6 m/s no sentido positivo. Considere nulas todas as forças exteriores ao 

sistema. 

Calcule a velocidade do terceiro fragmento.  

Soluções 

1.1. 0,87 Hz 1.2. 15 N  2. 105,34 N/m  

3.1. 0,30 m 3.2. 4 s 3.3. 0,25 Hz  3.4. 1,2 m  3.5. zero 3.6. 0,46 s por exemplo 3.7. 0,18 m 3.8. v=0,15  cos (0,5t) 

3.9. -0,075sen (0,5t) 3.10. 0,26 m/s 3.11. 0,11 J 3.12. 0,25 N/m 3.13. 0,075 N direção horizontal da direita para a 

esquerda 

4. F, V, F,  F, V, V, V 5. 0,73 m 6. 160 g 7.1. 2,29 t^2 ey  7.2. 4,57t ey 7.3. 0 m/s 

8.1. (2,5; 4) 8.2. (1,33; -2,33)  9.1. 20 ex +16t ey 9.2. 20 ex 9.3. 37,74 kg m/s 

10.1 12 ex 10.2. 18 kgm/s 10.3. -27,6 ex -9 ey 10.4. 21069 N 

11. Para um impacto em iguais condições a variação do momento linear é a mesma, logo quando maior o intervalo de 

tempo em que a força atua menor será a sua intensidade de acordo com a segunda lei de Newton F=variaçãop/tempo. 

12.1. 2 ex 12.2. -6ex 12.3. 6 ex 12.4. -12 J 12.5. Inelástica pois não houve conservação da energia cinética. 

13.1. 0,35v 13.2. 0,3 v ex 13.3. 0,3 v ex 13.4. aproximadamente 1 mv 13.5. aproximadamente 1 mv 

14. 16,4 m/s 

15. 840 ex 

16. -6,7 ex -10 ey 

 

 

 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  

Paula Melo Silva  


