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Física  
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Ficha de Trabalho 9 

Mecânica 

 

1. A figura representa um corpo esférico, de massa 60,0 g, 

suspenso num fio de massa desprezável e de comprimento l, que 

é afastado da sua posição de equilíbrio, A, para a posição B. De 

seguida, o corpo é libertado, passando a descrever um 

movimento oscilatório. Considere o raio da esfera desprezável 

em relação ao comprimento do fio. 

1.1. Trace o diagrama de forças aplicadas no corpo quando este 

se encontra na posição B e determine o módulo da tensão do fio 

nessa posição. Apresente todas as etapas de resolução. 

1.2. Calcule o módulo da velocidade do corpo quando este passa na posição A, sabendo que o fio tem um 

comprimento de 1,0 m. Apresente todas as etapas de resolução 

2. Uma esfera é lançada sobre uma mesa horizontal atingindo o solo no ponto P. Despreze todos os atritos. 

Qual dos gráficos pode representar o módulo da componente horizontal da velocidade da esfera em função 

do tempo? 

 

3. Uma partícula material move-se com a seguinte lei expressa em unidades SI: 

 

3.1. Calcule a posição da partícula aos 2 segundos. 

3.2. Calcule a velocidade média no intervalo [0,2] segundos. 

3.3. Determine a velocidade do corpo aos 2 segundos. 

3.4. Determine o valor da aceleração aos 2 segundos. 

3.5. Determine a expressão da trajetória do movimento. 
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4. Observe atentamente a figura. O jogador lança a bola com 

uma velocidade V0 conseguindo que esta entre no cesto. 

Desprezando a resistência do ar, determine: 

 

4.1. O vetor velocidade inicial. 

4.2. O tempo que a bola demorou a chegar ao cesto.  

4.3. A altura máxima atingida pela bola. 

 

5. Um pequeno bloco desliza, sem atrito, ao longo de uma calha 

fazendo um looping circular de raio r, como se indica na figura. O 

bloco foi largado de uma altura h superior à altura mínima para 

executar o looping. No ponto mais alto do looping a reação 

normal sobre o bloco é igual ao seu peso. Qual das seguintes 

expressões traduz corretamente a altura h em função do raio r? 

 

6. A figura mostra um ciclista a mover-se numa rampa, de inclinação 30º, sem dar aos 

pedais, deixando-se deslizar. A massa total do ciclista + bicicleta é de 100 kg. As 

forças resistentes têm a direção da rampa.  

O sistema parte do repouso e adquire uma velocidade de 6 m/s ao fim de 3 segundos.  

Calcule a intensidade das forças resistentes. 

 

7. Um cesto de massa 12 kg está em equilíbrio sobre uma rampa de inclinação 

30º. Calcule o valor do coeficiente de atrito estático necessário para que o 

cesto permaneça em equilíbrio. 

8. Um veículo de massa 1200 kg está prestes a realizar uma curva de raio 80 metros. Calcule a velocidade 

máxima com que pode efetuar a curva sem derrapar nas seguintes situações: 

8.1. Uma curva sem relevé e os efeitos do atrito são desprezáveis. 

8.2. Uma curva sem relevé mas com coeficiente de atrito cinético de 0,65 entre os pneus e o piso. 

8.3. A curva tem relevé de inclinação 10º e os efeitos do atrito são desprezáveis. 

8.4. A curva tem relevé de inclinação 10º e o coeficiente de atrito cinético de 0,65 entre os pneus e o piso. 

9. Calcule a aceleração do sistema A+B que se move acelerado, descendo 

o bloco A e subindo B. Os corpos têm de massa 3 kg e 1 kg 

respetivamente. O coeficiente de atrito cinético entre o corpo A e o plano 

é de 0,25 e o plano tem uma inclinação de 30º.  

Bom trabalho Jovens Cientistas!  

Paula Melo Silva  


