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Escola Secundária de Lagoa 

Física  

12º Ano                                                                                                                     Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 7 

Mecânica 

 

1. Uma partícula que se move no plano x0y apresenta a seguinte lei das posições: 

𝑟 = (𝑡2 − 1)𝑒𝑥⃗⃗ ⃗⃗ + 2𝑡 𝑒𝑦⃗⃗⃗⃗⃗ (𝑆𝐼) 

1.1. Calcule a velocidade média da partícula durante o intervalo de tempo [0, 2] s. 

1.2. Determine a lei das velocidades da partícula. 

1.3. Exprima o valor da velocidade da partícula em função do tempo. 

1.4. Para o instante t=2s determine a velocidade da partícula e o seu respetivo valor. 

2. Num local à altura de 10 metros do solo é lançado um corpo para cima com uma velocidade inicial de valor 10 m/s 

que faz um ângulo de 30º com a direção horizontal. Considere desprezável a resistência do ar. 

2.1. Determine para o instante t=1s a posição do corpo. 

2.2. Determine para o instante t=1s a velocidade do corpo. 

3. Uma esfera de massa 100 g, suspensa de um ponto fixo por um fio, inextensível e de massa desprezável, de 

comprimento 50 cm encontra-se na posição de equilíbrio quando, num dado instante lhe é comunicada uma velocidade 

de valor 2 m/s. A partir deste instante o sistema comporta-se como um pêndulo gravítico, oscilando, com atrito 

desprezável, em torno da posição de equilíbrio. 

3.1. Determine o valor da tensão na posição de equilíbrio. 

3.2. Determine a amplitude máxima do pêndulo. 

3.3. Determine o valor da componente tangencial da aceleração no ponto de amplitude máxima. 

4. Uma moto entra numa curva de raio igual a 250 m e inclinação de 15º, com uma velocidade de módulo V0. 

Encontrando-se a estrada coberta com uma fina camada de gelo determine o valor máximo da velocidade com que a 

moto pode efetuar a curva. 

5. Um corpo fez o percurso ABCD com módulo de velocidade constante. O troço AB é horizontal e BCD é um arco 

de circunferência (raio de 20 metros) situado num plano vertical.  

 

Determine a velocidade a que deve seguir o corpo para que a reação exercida pelo solo no instante em que passa em 

C seja dupla daquela que lhe é aplicada quando passa em A. 

6. Os dois blocos que a figura mostra estão a deslocar-se com movimento uniforme. A 

roldana e os fios têm massa desprezável. O corpo 1 tem massa 2 kg e o corpo 2 massa 

4 kg.  

Calcule o coeficiente de atrito cinético entre os materiais das superfícies. 
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7. Na figura está representada uma calha que tem uma parte 

retilínea e horizontal e outra parte circular no plano vertical 

de raio 0,50 metros.  

Um corpo de massa 400 g, que se comporta como partícula, 

é lançado com uma energia cinética de 3,8 J do ponto P da 

calha, começando a percorrer a sua parte circular no ponto 

Q. O corpo vai depois perder o contacto com a calha antes 

de atingir o ponto T. 

7.1. Calcule o módulo das componentes tangencial e normal da aceleração do corpo no ponto S. 

7.2. Calcule a intensidade da reação da calha sobre o corpo no ponto Q. 

7.3. Calcule a altura do solo a que o corpo perde o contacto com a calha. 

8. Sobre um corpo de massa 4 kg, que se encontra em repouso sobre uma superfície horizontal, atua uma força F de 

intensidade crescente que faz um ângulo de 27º com a horizontal. Sendo o coeficiente de atrito estático entre os 

materiais das superfícies em contacto igual a 0,50, determine a intensidade mínima da força F para que o corpo entre 

em movimento. 

9. Um automóvel é conduzido numa curva de raio 120 metros e que tem uma inclinação lateral de 8º em relação ao 

plano horizontal. O coeficiente de atrito entre os pneus e o solo é de 0,50. Determine o valor máximo da velocidade 

com que o automobilista conseguiria conduzir o seu veículo.  

10. O bloco B, de massa 2 kg, que está ligado ao bloco A, de massa 6 kg, por 

um fio inextensível e de massa desprezável que passa pela gola de uma 

roldana ideal, é elevado com aceleração constante. O coeficiente de atrito 

cinético entre os materiais das superfícies do bloco A e do plano inclinado é de 

0,30.  

 

 

 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  

Paula Melo Silva  

Soluções 

1.1. 2ex+2ey 1.2. 2t ex + 2ey  1.3. 𝑣 = 2√𝑡2 + 1  1.4. 4 ex + 2 ey e 4,5 m/s 

2.1. 8,7 ex + 10 ey  2.2. 8,7 ex – 5 ey 

3.1. 1,80 N 3.2. 53º 3.3. 8 m/s2 

4. 26 m/s 

5. 14,1 m/s 

6. 0,5 

7.1. 10 m/s2 e 18 m/s2  7.2. 19 N  7.3.   

8. 17,8 N 

9. 28,7 m/s  

10. 48 N e  


