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Escola Secundária de Lagoa 

Física  

12º Ano                                                                                                                     Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 3 

Mecânica 

 

1. Considere a montagem representada na figura. Os corpos A e B 

têm a massa 𝑚𝐴 = 4 𝑘𝑔 𝑒 𝑚𝐵 = 3 𝑘𝑔. A massa da roldana e dos 

fios é desprezável. Determine o valor da aceleração do vaso A e a 

tensão do fio caso:  

1.1. Não haja atrito entre o vaso e a mesa. 

1.2. Os coeficientes de atrito entre os materiais do vaso e da mesa 

sejam 𝜇𝑒 = 𝜇𝑐 = 0,30 

2. Um esquiador (massa 65 kg) que tem no instante em que 

passa em A a velocidade de 4 m/s desce pela pista indicada na 

figura descrevendo um arco de circunferência situado no plano 

vertical com 5 metros de raio. Determine, no instante em que o 

esquiador passa em B: 

2.1. o módulo da velocidade. 

2.2. a ação exercida pelo esquiador no solo. 

 

3. Uma chumbada de 50 g está presa por intermédio 

de uma linha a um suporte. Puxou-se a chumbada 

de maneira a que a linha ficasse esticada e na 

horizontal, e largou-se. Atendendo a que o centro da 

chumbada dista 1 metro do eixo determine: 

3.1. No instante em que a chumbada passa em B: a 

velocidade, a tensão do fio e a aceleração 

tangencial. 

3.2. No instante em que a chumbada passa em C: a 

velocidade e a tensão do fio. 

 

4. Um automóvel descreveu com a máxima velocidade, sem 

escorregar, uma curva circular com 60 metros de raio 

situada num plano horizontal. A curva é perigosa tendo 

inclinação lateral de 8º para fora da curva. O coeficiente de 

atrito entre os materiais das superfícies em contacto vale 

0,90. Determine a velocidade a que seguiu o automóvel. 
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5. Um automobilista verificou que conseguia conduzir o seu automóvel numa curva circular, situada no plano 

horizontal até que o valor da velocidade fosse de 72 km/h. o raio da curva mede 120 metros. Determine o 

valor do coeficiente de atrito entre o material dos pneus e o piso da estrada. 

6. Um corpo C de massa 2 kg é lançado 

da posição P, com velocidade de módulo 

12 m/s ao longo de uma calha com um 

troço horizontal. Nesse troço o atrito não 

é desprezável e verifica-se que o corpo 

atinge o ponto Q com velocidade de 

módulo 11 m/s. As letras S e T indicam, 

respetivamente, o ponto médio e o ponto 

mais alto do troço semicircular da calha de 

raio 1,5 m situada no plano vertical. 

Considere desprezável o atrito no troço 

curvilíneo. 

6.1. Justifique a afirmação verdadeira, supondo constante a força de atrito. “O trabalho realizado pela força 

de atrito, relativo aos materiais do corpo C e da cala, quando este se desloca do ponto P para o ponto Q é -

23 J.” 

6.2. Calcule o módulo da reação da calha sobre o corpo quando este passa no ponto S. 

6.3. Verifique se o corpo C atinge a posição T da calha. 

 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  

Paula Melo Silva  

Soluções 

1.1. a=4,3 m/s2 e T=17,2 N 

1.2. a=2,6 m/s2 e T=22,4 N 

2.1. 10,8 m/s 

2.2. 2166 N 

3.1. v=4m/s e T=1,2 N e a=6m/s2 

3.2. v=4,47 m/s e T=1,5 N 

4. 20 m/s 

5. 0,34 

6.2. 122 N 

6.3. Sim. Tem velocidade superior a 15 m/s em T 

 

 

 


