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Mecânica 
 

Cinemática da Partícula 

1. O movimento das fagulhas que saem de um forno obedece à seguinte 

equação em relação a um sistema de eixos representado na figura. 

𝑟(𝑡) = (4𝑡)𝑒𝑥⃗⃗⃗⃗⃗ + (1,5 − 5𝑡2)𝑒𝑦⃗⃗⃗⃗⃗(𝑚) 

1.1. Escreva a equação das velocidades do movimento. 

1.2. Indique qual das seguintes representações gráficas descreve corretamente este movimento. 

 

1.3. Deduza a equação da trajetória do movimento das fagulhas. 

1.4. Escreva o vetor aceleração do movimento. 

Outro modo de olhar a aceleração 

2. Uma partícula com a massa de 200 g descreve uma determinada trajetória com uma velocidade cuja 

direção varia em função do tempo e é caracterizada pela seguinte expressão: 

𝑣 = 3𝑡 − 2 (𝑆𝐼) 

2.1. Qual das seguintes afirmações acerca deste movimento está cientificamente correta? 

(A) A partícula descreve um movimento retilíneo e uniforme. 

(B) A partícula descreve um movimento retilíneo uniformemente acelerado. 

(C) A partícula descreve um movimento curvilíneo uniforme. 

(D) A partícula descreve um movimento curvilíneo uniformemente variado. 

2.2. Sabendo que a partícula descreve uma trajetória de raio constante e igual a 0,5 m determine, para o 

instante t=2s, a aceleração. 
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Movimento de projéteis 

3. Um jogador chuta uma bola, a partir do solo, com uma velocidade �⃗�0 = 20𝑒𝑥⃗⃗⃗⃗⃗ + 16𝑒𝑦⃗⃗⃗⃗⃗ (𝑆𝐼). 

3.1. Escreva as equações da posição e da velocidade para a bola. 

3.2. Calcule o tempo que a bola leva a atingir a altura máxima. 

3.3. Calcule o valor da altura máxima. 

3.4. Calcule o tempo que a bola permanece no ar. 

3.5. Calcule o alcance da bola. 

3.6. Calcule a velocidade com que a bola atinge o solo. 

3.7. Esboce os gráficos x(t), y(t), Vx(t) e Vy(t). 

4. Num parque de diversões o jogo consiste em colocar uma 

moeda num prato, através de um lançamento, conforme se 

indica na figura. O prato encontra-se numa prateleira à 

distância do ponto de lançamento de 2,1 m, medida na 

horizontal. Se o lançamento for feito segundo um ângulo de 

60º com uma velocidade de módulo 6,4 m/s, a moeda cai 

dentro do prato. 

4.1. Qual a altura da prateleira em relação ao ponto de 

lançamento? 

4.2. Calcule o módulo da velocidade com que a moeda cai no prato. 

Movimentos de corpos sujeitos a ligações (Atrito, tensões, planos inclinados, pêndulos gravíticos, curvas com relevé, loopings) 

5. Um pequeno vagão de uma mina é atuado por uma força, de intensidade 600 N, responsável por alterar 

a sua velocidade de 40 m/s para 20 m/s em 10 s. Admita que os efeitos dos atritos são desprezáveis. Calcule 

a massa do vagão. 

6. Um baú é puxado para cima ao longo de uma rampa de carga, de um camião de mudanças, com 

movimento uniforme. Os efeitos dos atritos são desprezáveis. A rampa faz um ângulo de 20º com a 

horizontal. Um homem exerce uma força �⃗� para cima cuja direção faz um ângulo de 37º com a direção da 

rampa, como se indica na figura. 

 

6.1. Qual deve ser a intensidade da força �⃗�  que é necessário o homem fazer, sabendo que a componente 

dessa força, na direção da rampa é de 60 N? 

6.2.Qual a massa do baú, sabendo que o seu movimento é uniforme? 
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7. Uma caixa com o peso de 85 N encontra-se em cima de uma plataforma. Prende-

se uma corda à caixa, que passa pela gola de uma roldana. Na outra extremidade da 

corda está preso um bloco como se indica na figura. 

7.1. Calcule a força que a plataforma exerce na caixa, se o peso do bloco que se 

encontra suspenso for de 30N, de 60 N e de 90 N. 

7.2. Calcule o módulo da aceleração do sistema para a situação de 90 N. 

 

8. A figura representa uma calha circular de centro O e de raio 0,40 m colocada num plano vertical. Um 

corpo X de massa m move-se na parte interior da calha. Na posição assinalada pela letra A, a força que a 

calha exerce no corpo tem módulo igual ao triplo do módulo da força gravítica que atua no corpo. Os efeitos 

do atrito são desprezáveis. 

 

8.1. Considere o instante em que o corpo X passa na posição A da calha e represente o diagrama de forças 

que atuam no corpo. Tenha em atenção o tamanho relativo dos vetores. 

8.2. Calcule o módulo da velocidade do corpo X quer na posição A quer na B e, a partir desses valores, 

calcule a razão 
𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎çã𝑜𝐴

𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎çã𝑜𝐵
 entre os módulos da aceleração do movimento do corpo X. 

8.3. Posteriormente substitui-se o corpo X pelo corpo Y de igual massa m que é lançado da posição B da 

calha com uma energia mecânica igual a 55% do valor da energia mecânica do corpo X. Verifique, por 

cálculos, que o corpo Y não atinge a posição A da calha. 

9. Um automóvel entra numa curva de raio igual a 250 m e inclinação de 15º, com uma velocidade de módulo 

90 km/h. 

9.1. Faça o diagrama de forças que atuam no automóvel. 

9.2. Encontrando-se a estrada coberta com uma fina camada de gelo, conseguirá o automóvel descrever a 

curva? Justifique com cálculos. 

10. Um skate de massa 50 kg (incluindo o rapaz que vai em cima dele) desliza numa camada de gelo, até 

atingir a velocidade de 30 km/h. A partir desse instante entre numa zona horizontal, de maior atrito. Calcule 

a distância que o skate demora a parar por ação da força de atrito. O coeficiente de atrito cinético entre as 

superfícies em contacto nesta segunda fase do movimento é 0,01. 

 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  

Paula Melo Silva  


