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Escola Secundária de Lagoa 

Física  

12º Ano                                                                                                                     Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 8 

Mecânica 

 

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

𝑟 = (3𝑡2 − 4)𝑒𝑥⃗⃗⃗⃗⃗ − 6𝑡 𝑒𝑦⃗⃗⃗⃗⃗ (𝑆𝐼) 

1.1. Determine a posição da partícula aos 3 segundos. 

1.2. Calcule a distância da partícula à origem do referencial aos 2 segundos. 

1.3. Determine a velocidade média no intervalo [0, 3] segundos. 

1.4. Determine a velocidade e a aceleração da partícula. 

1.5. Calcule o valor da velocidade aos 4 segundos. 

1.6. Escreva a equação da trajetória da partícula. 

 

2. A figura representa um bloco A, de massa mA, 

assente numa superfície horizontal e ligado, por um fio 

inextensível e de massa desprezável, a uma esfera B, 

de massa mB. Os corpos encontram-se em 

movimento. Admita que, numa dada experiência, há 

atrito entre o bloco A e a superfície horizontal. 

Considere que os corpos adquirem uma aceleração de 

módulo 2,5m/s2, sendo as massas dos corpos A e B, respetivamente, iguais a 300 g e a 200 g. Calcule o 

coeficiente de atrito cinético entre o bloco A e a superfície horizontal. Apresente todas as etapas de 

resolução. 

 

3. De um ponto P, situado a 10 m de altura do solo, lança-se obliquamente 

um projétil de massa 200 g com velocidade inicial de módulo 8 m/s segundo 

um ângulo com a horizontal de 37º. Despreze a resistência do ar.  

 

3.1. Determine a energia cinética mínima do projétil. 

3.2. Calcule a altura máxima, em relação ao solo, atingida pela bola. 

3.3. Calcule o alcance da bola. 

 

4. Um bloco de massa 200 g, sobre um plano inclinado de 30º em relação à horizontal por ação de uma 

força �⃗� paralela ao plano e com sentido ascendente. Os coeficientes de atrito estático e cinético entre os 

materiais do bloco e do plano são respetivamente 0,50 e 0,40. Determine a intensidade da força �⃗� que 

permite a subida do bloco com velocidade constante. 

 

5. Um automóvel de massa 1100 kg descreve uma curva circular de raio 60 m a qual possui uma inclinação 

relevé de 10º. Considera desprezável o efeito do atrito. Calcule o módulo da velocidade com que o automóvel 

deve descrever a curva. 
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6. Um bloco de massa m desliza sem atrito ao longo de uma calha num local 

onde o módulo da aceleração da gravidade é igual a g. O bloco inicia o seu 

movimento no ponto A, partindo do repouso a partir de uma altura ℎ𝐴 = 4𝑅, 

em que R corresponde ao raio do looping circular.  

 

6.1. Mostre que o módulo da reação normal no ponto C é igual a 6 𝑚𝑔. 

6.2. Mostre que a aceleração do bloco no ponto D é igual a 4𝑔. 

 

7. Uma bola de futebol foi lançada com velocidade de módulo igual a 

20 m/s, de um ponto ao nível do solo, segundo um ângulo com a 

horizontal igual a 30º. A bola descreve uma trajetória parabólica e 

colide com um prédio que se encontra a uma distância do ponto de 

lançamento igual a 10 metros. Considere desprezável a resistência do 

ar.  

 

7.1. Determine o instante da colisão. 

7.2. Determine as coordenadas do ponto de impacto com o prédio. 

7.3. Determine a altura máxima atingida pela bola. 

 

8. Num jogo de voleibol, um jogador tenta colocar a bola no 

campo da equipa adversária. Considere que para bolar o 

jogador salta atingindo uma altura de 3,4 m e que a bola é 

lançada horizontalmente com uma velocidade de 20 m/s. 

Despreze as dimensões da bola e a resistência do ar.  

 

8.1. Mostre que a bola bate na rede. 

8.2. Determine a velocidade mínima que a bola deverá ter 

para passar a rede para o campo adversário. 

 

9. Um carro de massa m faz uma curva de raio r com velocidade constante de módulo v numa estrada de piso plano. 

Mostra que o valor mínimo do coeficiente de atrito entre a estrada e o carro para que este consiga descrever a curva é 

igual a: 

𝜇 =
𝑣2

𝑔 𝑟
 

 

10. Para determinar o coeficiente de atrito estático entre os materiais em contacto os 

alunos colocam um bloco de massa 100 g sobre um plano de inclinação variável. Partindo 

da situação em que o plano está horizontal os alunos vão aumentando a inclinação até 

que o movimento do bloco fique iminente, verificando que tal acontece quando o ângulo 

que o plano inclinado faz com a horizontal é de 42º. Para esta inclinação o bloco começa 

a descer e verifica-se que o seu gráfico velocidade-tempo apresenta um declive de 0,86 

m/s2. Mostre que: 𝜇𝑒 = 𝑡𝑔 42° 

 

11. Um pêndulo é constituído por uma esfera de massa 100 g suspensa num fio inextensível de massa desprezável 

com 80 cm metros de comprimento. O pêndulo foi deslocado lateralmente a partir da posição de equilíbrio até uma 

posição que está situada num nível 0,20 metros acima, sendo depois largado. 

 

11.1. Determine o valor da tensão do fio quando o pêndulo está na posição extrema. 

11.2. Determine o valor da aceleração tangencial na posição extrema. 

11.3. Determine o valor da tensão do fio na posição de equilíbrio. 

11.4. Determine o valor da aceleração normal na posição de equilíbrio. 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  

Paula Melo Silva  


