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Escola Secundária de Lagoa 

Física  

12º Ano                                                                                                                     Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 6 

Mecânica 

 

1. Um corpo, considerado pontual, de massa 500 g, desloca-se numa calha ABC. O troço AB é retilíneo e horizontal e 

o troço BC é circular de raio 1 metro colocado num plano vertical. O efeito do atrito não é desprezável no troço AB, 

mas é desprezável no troço BC. O corpo passa no ponto A com uma velocidade de módulo 5 m/s e atinge o ponto B 

com uma velocidade de módulo 3 m/s. 

 

1.1. Calcule o trabalho realizado pela força de atrito no percurso AB. 

1.2. Mostre por cálculos que o corpo inverte o sentido do movimento quando atinge o ponto P2. 

2. Considere um pêndulo constituído por uma esfera com a massa de 100 g e por um fio inextensível de massa 

desprezável com o comprimento de 80 cm. Suponha que a esfera é largada quando o fio está esticado e na posição 

horizontal.  

2.1. Determine o valor da tensão do fio quando o pêndulo passa na posição inferior. 

2.2. Determine o valor da aceleração tangencial e o valor da aceleração centrípeta da esfera quando o fio tem a 

inclinação de 30º em relação à vertical. 

3. Considere o corpo A representado na figura com a massa de 10 kg que está apoiado no plano inclinado (𝜇𝑒 =

0,50 𝑒 𝜇𝑐 = 0,30). Determine a massa que um corpo B deve ter para que ao ser suspenso no gancho P, o corpo A suba 

com a aceleração de 2 m/s2. 

 

 

 

 

 

 

4. Um projétil de 20 g é lançado por uma arma com a velocidade de 250 m/s atingindo a altura máxima de 880 m.  

4.1. Determine o valor do ângulo definido pelo cano da arma com a horizontal. 

4.2. Determine o valor da energia cinética do projétil no instante em que atingiu a altura máxima. 
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5. A posição de uma partícula, entre [0, 6] s, tem a seguinte expressão: 

𝑟 = 2𝑡2𝑒𝑥⃗⃗ ⃗⃗ + 3𝑡2𝑒𝑦⃗⃗⃗⃗⃗ (𝑆𝐼) 

5.1. Determine o deslocamento da partícula em [0, 2] s. 

5.2. Determine a velocidade média da partícula em [1, 2] s. 

5.3. Determine a expressão da lei das velocidades. 

5.4. Determine o módulo da velocidade quando t=2 s. 

5.5. Determine a equação da trajetória. 

6. Considere uma partícula de 100 g com a seguinte velocidade: 

�⃗� = (16 − 12𝑡)𝑒𝑥⃗⃗ ⃗⃗ + (12 − 9𝑡)𝑒𝑦⃗⃗⃗⃗⃗ (𝑆𝐼) 

No instante t=0s a partícula encontrava-se na posição 𝑟0⃗⃗⃗⃗ = −5 𝑒𝑥⃗⃗ ⃗⃗ + 6 𝑒𝑦⃗⃗⃗⃗⃗ (𝑆𝐼). 

6.1. Determine a aceleração. 

6.2. Determine o módulo da força que atua na partícula no instante t=2s 

6.3. Determine a expressão da lei do movimento. 

7. Um caixote de massa 80 kg desliza numa rampa de inclinação 37º em relação à horizontal. O coeficiente de atrito 

cinético entre as superfícies de contacto é 0,1.  

7.1. Calcule a intensidade da força de atrito que atua no caixote durante a descida. 

7.2. O módulo da aceleração do movimento. 

7.3. O módulo da velocidade do caixote à saída da rampa sabendo que iniciou a descida sem velocidade inicial a partir 

de uma altura de 12 metros. 

8. Um comboio aproxima-se duma curva apertada, aproximadamente circular de raio 180 metros. À entrada da curva 

o comboio segue à velocidade de 108 km/h e passados 5 s a sua velocidade valia 72 km/h. 

8.1. Determine o valor da aceleração tangencial média no intervalo referido. 

8.2. Determine o valor da aceleração do comboio no instante em que seguia à velocidade de 72 km/h. 

9. Uma bola de 200 g é lançada de uma varanda com a velocidade de 12 m/s segundo uma direção ascendente que 

define com a horizontal um ângulo de 37º. O ponto de lançamento está situado 18 metros acima do solo que é 

horizontal. 

9.1. Determine o módulo da velocidade da bola no instante imediatamente anterior a tocar no solo. 

9.2. Determine a altura máxima atingida pela bola. 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  

Paula Melo Silva  

Soluções 

1.1. W=– 4 J 

2.1. 2,94 N    2.2. at=4,9 m/s2 an=17 m/s2  

3. 13,1 kg    4.1. 31,7º  4.2. 453 J 

5.1. 8 ex + 12 ey   5.2. 6 ex + 9 ey  5.3. 4t ex + 6t ey  5.4. 29 m/s 5.5. y=3/2 x 

6.1. -12 ex – 9 ey  6.2. 1,5 N  6.3. (-5+16t-6t2) ex + (6+12t-4,5t2) ey 

7.1. 64 N  7.2. 5,2 m/s2   7.3. 14,4 m/s 

8.1. 2 m/s2  8.2. 3 m/s2 

9.1. 22,3 m/s  9.2. 20,6 metros 


