
 

P
ág

in
a1

 

 
1. Uma esfera, largada de uma certa altura, cai verticalmente até atingir o solo. Na figura apresenta-

se um esboço do gráfico do módulo da velocidade, v, dessa esfera, em função do tempo, t, desde 

o instante em que a esfera é largada até atingir o solo. Considere que a esfera pode ser 

representada pelo seu centro de massa (modelo da partícula material). 

 
 

1.1. Qual das opções pode representar a velocidade, �⃗�, e a aceleração, �⃗�, da esfera, num dado 

instante, durante a queda? (5 pontos) 

 

 
 

1.2. Conclua se a variação de energia cinética da esfera entre a posição em que é largada e o solo 

é maior, menor ou igual ao trabalho realizado pela força gravítica que nela atua, nesse 

deslocamento. Apresente, num texto estruturado e com linguagem científica adequada, a 

fundamentação da conclusão solicitada. (10 pontos) 
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1.3. Considere o solo como nível de referência da energia potencial gravítica. Qual das opções 

pode representar um esboço dos gráficos da energia cinética, Ec, da esfera e da energia potencial 

gravítica, Epg, do sistema esfera + Terra, em função da altura, h, a que a esfera se encontra do 

solo? (5 pontos) 

 

 
 

2. Uma outra esfera é largada de uma altura de 50 m. Considere que a esfera pode ser 

representada pelo seu centro de massa (modelo da partícula material) e considere o solo como 

nível de referência da energia potencial gravítica. 

 

2.1. Se a força de resistência do ar que atua na esfera durante a queda for desprezável, qual é, em 

cada segundo, o aumento do módulo da velocidade da esfera? (5 pontos) 

2.2. A força de resistência do ar que atua na esfera durante a queda não é, contudo, desprezável. 

2.2.1. Se a esfera chegar ao solo com velocidade de módulo 26 m/s, a fração de energia dissipada 

na queda será (comparativamente a uma queda livre da mesma altura): (5 pontos) 

(A) 0,32  

(B) 0,48  

(C) 0,68  

(D) 0,52 

2.2.2. Num dado instante da queda, o módulo da aceleração da esfera é 6,0 m/s2. Nesse instante, 

a intensidade da força de resistência do ar que atua na esfera é __𝑥___ % da intensidade da força 

gravítica que nela atua. Determine o valor de 𝑥. Apresente todas as etapas de resolução. (10 

pontos) 
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3. Uma bola é lançada verticalmente para cima, numa situação em que a resistência do ar é 

desprezável. Considere que a bola pode ser representada pelo seu centro de massa (modelo da 

partícula material). Em relação a um referencial unidimensional, Oy, com origem no solo e sentido 

positivo de baixo para cima, a componente escalar da posição, y, da bola é descrita pela equação: 

 

3.1. Qual das opções pode representar a aceleração, �⃗�, da bola e a resultante das forças, 𝐹𝑅
⃗⃗⃗⃗⃗ , que 

nela atuam durante a subida? (5 pontos) 

 
3.2. Calcule a distância percorrida pela bola desde que é lançada até atingir a posição de altura 

máxima. Recorra às equações do movimento, y(t) e v(t) ou a algum auxílio gráfico. Apresente todas 

as etapas de resolução. (10 pontos) 

4. Dois automóveis, A e B, movem-se ao longo de uma estrada retilínea. O movimento dos 

automóveis são descritos pelas equações apresentadas. O automóvel B partiu da origem do 

referencial. 

𝒙(𝑨) =  𝟑𝟎 –  𝟏𝟎𝒕 (𝑺𝑰)                           𝒗(𝑩) =  𝟏𝟎 +  𝟐𝒕   (𝑺𝑰) 

4.1. Selecione a opção correta: (5 pontos) 

(A) Os automóveis deslocaram-se no mesmo sentido. 

(B) O automóvel A deslocou-se no sentido negativo e o B no sentido positivo. 

(C) Os dois automóveis apresentam movimento retilíneo uniformemente variado. 

(D) O automóvel A moveu-se com movimento retilíneo uniformemente retardado. 

4.2. A equação das posições para o automóvel B é: (5 pontos) 

(A) 𝑥 = 10𝑡 + 4𝑡2 (SI) 

(B) 𝑥 = 10 + 2𝑡 + 5𝑡2 (SI) 

(C) 𝑥 = 10𝑡 + 𝑡2 (SI) 

(D) 𝑥 = 10 + 2𝑡2 (SI) 

4.3. Desde o instante inicial, o automóvel A demorou _________ a completar 40 metros: (5 pontos) 

(A) 1 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

(B) 4 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

(C) 2 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

(D) 3 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 
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4.4. Em que instante se encontraram os automóveis? A resolução poderá ser analítica ou gráfica. 

Apresente todas das etapas de resolução. (10 pontos) 

 

5. Uma bola é lançada para cima, na vertical, a 15 m do solo, com uma velocidade de 20 m.s-1. Os 

efeitos da força de resistência do ar é desprezável e considere um referencial vertical com origem 

no solo.  

5.1. Aplicando considerações energéticas, calcule a altura máxima que a bola atinge. Apresente 

todas as etapas de resolução. (10 pontos) 

5.2. Calcule o tempo de queda da bola. Apresente todas as etapas de resolução. (10 pontos)   

 

6. Um corpo de massa m, apoiado sobre uma superfície horizontal, sem atrito, desloca-se sob ação 

de uma força, que faz um ângulo θ com a superfície de apoio, como mostra a figura.  

 

 
6.1. Selecione a expressão que permite determinar o módulo da aceleração adquirida pelo corpo. 

(5 pontos) 

(A) 𝑎 =
𝐹

𝑚
 

(B) 𝑎 =
𝐹×𝑐𝑜𝑠𝜃

𝑚
 

(C) 𝑎 =
𝐹×𝑠𝑒𝑛𝜃

𝑚
 

(D) 𝑎 = 𝐹 × 𝑐𝑜𝑠𝜃 × 𝑚 

6.2. Selecione a opção que completa corretamente a afirmação: A intensidade da força que a 

superfície horizontal exerce sobre o corpo é… (5 pontos) 

(A)  … igual ao peso. 

(B)  … maior do que o peso. 

(C)  … menor do que o peso. 

(D)  … igual à componente vertical da força, Fy. 
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7. O esboço abaixo representa uma imagem estroboscópica do movimento de um barco, entre os 

pontos A e B. Numa imagem estroboscópica, as posições de um objeto são representadas a 

intervalos de tempo iguais. 

 
Selecione o único gráfico que pode traduzir a posição, x, do barco, em relação ao referencial 

representado, em função do tempo decorrido. (5 pontos) 

 

 
 

8. Um carro move-se horizontalmente ao longo de uma estrada com velocidade de módulo variável 

e descreve uma trajetória retilínea. O gráfico da figura representa a sua posição relativamente a um 

marco quilométrico, em função do tempo. 

 
8.1. Selecione a afirmação CORRETA: (5 pontos) 

(A) A velocidade do carro variou no intervalo de tempo [0,0; 1,0] s. 

(B) O carro moveu-se no sentido positivo da trajetória no intervalo de tempo [2,0; 3,0] s. 

(C) O movimento do carro foi uniformemente retardado no intervalo de tempo [3,0; 4,0] s. 

(D) O movimento do carro foi uniforme no intervalo de tempo [1,0; 2,0] s. 
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8.2. Selecione a afirmação INCORRETA: (5 pontos) 

(A) O valor da velocidade do carro é negativo no intervalo de tempo [3,0; 4,0] s. 

(B) No intervalo de tempo [0,0; 1,0] s, o carro não inverteu o sentido do movimento. 

(C) A distância percorrida pelo carro, no intervalo de tempo [0,0; 1,0] s, é maior do que no 

intervalo de tempo [2,0; 3,0] s. 

(D) O módulo da velocidade do carro, no intervalo de tempo [2,0; 3,0] s, é maior do que no 

intervalo de tempo [3,0; 4,0] s. 

 

8.3. Calcule o valor do deslocamento e a distância total percorrida pelo carro no intervalo de tempo 

[0,0; 4,0] segundos. (10 pontos) 

9. Na figura está representada uma força �⃗� que atua sobre um bloco de massa 2,0 kg fazendo-o 

deslizar no plano horizontal com um movimento retilíneo.  

 

A sua posição varia ao longo do tempo de acordo com a função:  

𝒙 = 𝟐, 𝟎 − 𝟏𝟔𝒕 + 𝟐𝒕𝟐  (𝑺𝑰) 
 

9.1. Se o módulo da força de atrito entre as superfícies do bloco e do plano for 0,6 N, a intensidade 

da força F é: (5 pontos) 

(A) 9,9 N 

(B) 5,3 N 

(C) 8,6 N 

(D) 4,6 N 

9.2. Selecione a afirmação correta: (5 pontos) 

(A) A aceleração é 4 m/s2 e o movimento é retilíneo uniformemente acelerado no intervalo de 

[0, 3] segundos. 

(B) A aceleração é 2 m/s2 e o movimento é retilíneo uniformemente acelerado de [0, 3] 

segundos. 

(C) A aceleração é 2 m/s2 e o movimento é retilíneo uniformemente retardado no intervalo de [0, 

3] segundos. 

(D) A partícula inverte o sentido do movimento no instante t=4 segundos. 

9.3. Determine o módulo da resultante das forças que atua no intervalo [0, 4] segundos. Apresente 

todas as etapas de resolução. (5 pontos) 

9.4. Calcule o trabalho da força resultante no intervalo de [0, 4] segundos. Apresente todas as 

etapas de resolução. (10 pontos) 
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10. Conta a lenda que no século XVII o italiano Galileu Galilei tendo deixado cair uma pedra grande 

e uma pedra pequena do cimo da torre de Pisa, verificou que ambas chegavam ao chão, 

aproximadamente, ao mesmo tempo. Qual é a pedra que deve, de facto, cair primeiro, se se ignorar 

a resistência do ar? A pedra grande, ou a pedra pequena? Ignorar a resistência do ar significa que 

se imagina que não há atmosfera. Se fizermos a experiência na Terra, deixando cair dois objetos 

do mesmo material, um muito grande e outro muito pequeno, constatamos que cai primeiro o objeto 

maior. Somos, então, levados pela intuição a concluir que devia cair primeiro a pedra grande, 

mesmo que se «desligasse» a resistência do ar. A Natureza nem sempre está, porém, de acordo 

com as nossas intuições mais imediatas. Se se «desligasse» a resistência do ar, a pedra grande e 

a pedra pequena cairiam ao mesmo tempo. No chamado "tubo de Newton" (um tubo de vidro onde 

se faz o vácuo} pode-se deixar cair, da mesma altura, objetos diferentes, por exemplo, uma chave 

e uma pena, e observar que chegam ao fundo do tubo exatamente ao mesmo tempo. Esse 

instrumento permite efetuar, em condições ideais, a hipotética experiência de Galileu na torre de 

Pisa. 

10.1. Na ausência de resistência do ar, o tempo de queda de um objeto depende: (5 pontos) 

(A) da sua forma. 

(B) da sua massa. 

(C) da sua densidade. 

(D) da altura de queda. 

10.2. Considere um objeto que, após ter sido abandonado do cimo da torre de Pisa, cai 

verticalmente até ao solo. Sendo apreciável o efeito da resistência do ar sobre esse objeto, ele 

acaba por atingir a velocidade terminal.  

Escreva um texto, no qual caracterize o movimento de queda desse objeto, abordando os seguintes 

tópicos: (15 pontos) 

• Identificação das forças que sobre ele atuam, descrevendo o modo como variam as intensidades 

dessas forças, durante a queda; 

• Descrição, fundamentada, da variação do módulo da sua aceleração durante a queda; 

• Identificação dos dois tipos de movimento que ele adquire durante a queda. 
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10.3. Nos seus estudos sobre o movimento dos corpos, para além da experiência descrita no texto, 

Galileu terá idealizado outras, utilizando planos inclinados. Analogamente, é habitual usar, nos 

laboratórios das escolas, calhas para o estudo dos movimentos. A figura representa uma calha, 

inclinada entre os pontos A e B, que termina num troço horizontal BC. O desnível entre o ponto A 

e o troço horizontal é de 30 cm.  

 

 
 

Um bloco, de massa 100 g, abandonado no ponto A, desliza ao longo da calha, atingindo o ponto 

C com velocidade nula. Entre os pontos A e B considera-se desprezável o atrito. Entre os pontos B 

e C a superfície da calha é rugosa e, por isso, passa a atuar sobre o bloco uma força de atrito de 

intensidade 0,50 N. Calcule o tempo que o bloco demora a percorrer o troço BC. Apresente todas 

as etapas de resolução. (15 pontos) 

 

11. Um corpo tem um peso de 63 N à superfície da Terra. Qual é a força gravitacional exercida 

sobre a Terra quando o referido corpo se encontra a uma altitude igual a metade do raio da Terra? 

(A) 24 N 

(B) 28 N 

(C) 32 N 

(D) 36 N 

 

FIM 

Boa Sorte Jovens Cientistas 

   


