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Ficha de Trabalho 2 

1.2. Interações e seus efeitos 

Análise de vídeos 

1. Visualiza o vídeo, CERN em 3 minutos, no blogue fisquisilva e responde às questões seguintes: 

1.1. Em que consiste o CERN? 

1.2. Quais os objetivos do CERN? 

1.3. Quais as principais ferramentas do CERN? 

1.4. Qual a partícula que foi descoberta no CERN em 2012? 

1.5. Uma descoberta de 1989 feita no CERN veio mudar totalmente o modo como comunicamos. Qual foi? 

2. Visualiza o vídeo, Mission1: Newton in space, no blogue fisquisilva, o vídeo explora as três leis de 

Newton da dinâmica na ESA (European Space Agency). Responde às questões seguintes: 

2.1. Que conclusões podem tirar sobre a primeira lei de Newton após as experiências dos alunos na Terra 

e dos astronautas na estação espacial? 

2.2. Se uma maçã estiver em cima de um skate em movimento que depois embate numa parede, a maçã 

cai em frente. Explica por que a maçã continua a mover-se e por que cai em direção ao solo. Se estivesse 

na estação espacial que acontecia à maçã? 

2.3. Peso e massa são sinónimos? Se não, qual a diferença? 

2.4. Na experiência das 3 bolas de massas diferentes, na estação espacial, que conclusões foram retiradas? 

2.5. Ao deixar cair duas folhas de papel de igual massa, uma direita e outra amarrotada na Terra ou no 

vácuo qual delas atingiria primeiro o solo? Como justificas? 

2.6. Se tivermos um elefante e uma pena a cair da mesma altura, com velocidade inicial zero, desprezando 

todo o tipo de atritos, qual terá maior aceleração? 

2.7. De acordo com a terceira lei de Newton sempre que dois corpos interatuam vão demonstrar efeitos 

simétricos? Justifique. 

3. Visualiza o vídeo, one minute physic: what is gravity, no blogue fisquisilva, e responde às questões: 

3.1. O que é a gravidade (Força gravítica)? 

3.2. Newton descobriu a relação entre a intensidade da gravidade e a distância entre os corpos. Que relação 

é esta? 

3.3. Newton descobriu a relação entre a intensidade da gravidade e a massa dos corpos. Que relação é 

esta? 

3.4. Qual a relação entre a gravidade e energia? 

4. Visualiza o vídeo, Newtonian Gravity, no blogue fisquisilva e responde às questões: 

4.1. Quais os fatores que Newton determinou que influenciariam a aceleração gravítica? 

4.2. Por que acrescentou Newton a constante da gravitação à sua equação? Como estimava ele que fosse 

o valor dessa constante? 

4.3. Quem descobriu o valor da constante da gravituação (G)? 

4.4. Que leis das órbitas dos planetas Newton conseguiu demonstrar com os seus cálculos? 

4.5. Qual a aceleração gravítica à superfície de Marte? Qual a sua relação com a sentida à superfície da 

Terra? 
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Exercícios 

1. Na Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear (CERN), físicos e engenheiros investigam a estrutura 

fundamental do Universo. Para tal, utilizam instrumentos científicos complexos, como o LHC (Large Hadron 

Collider), o maior acelerador de partículas, para estudar o interior do núcleo atómico. As partículas 

aceleradas colidem com outras partículas, dando aos físicos pistas sobre como as partículas interagem. 

1.1. Identifique a(s) interação(ões) fundamental(ais) que está(ão) na base do estudo do núcleo dos átomos 

no CERN. 

1.2. Sendo o núcleo atómico constituído por protões, partículas de carga elétrica positiva, a distâncias tão 

pequenas, como se explica que não se desintegre? 

2. O Prémio Nobel da Física de 1984 foi atribuído a Carlo Rubbia e a Simon van der Meer pelas suas 

contribuições decisivas na descoberta dos bosões W e Z, mediadores da interação nuclear fraca. 

2.1. Identifique as outras interações fundamentais na Natureza. 

2.2. Quais as interações que predominam, em intensidade, à dimensão nuclear? E à dimensão do Sistema 

Solar? Justifique. 

3. A missão Apollo 11 foi a primeira que levou os tripulantes Neil Armstrong e Edwin Aldrin à superfície da 

Lua, em 1969. Considere os dados: 

mL = 7,35 ×1022 kg        mT = 5,98 × 1024 kg       rTL = 384 000 km    . 

3.1. Determine a intensidade da força gravítica exercida pela Terra na Lua e represente essa força.  

3.2. Na sua viagem em direção à Lua, a missão Apollo 11 estaria sujeita a gravidade nula quando as forças 

gravíticas atrativas exercidas pela Terra e pela Lua sobre a nave espacial se anulassem. Indique, 

justificando, se nessa situação a nave se encontraria mais próximo da Terra ou da Lua. 

4. Dois corpos de massa m encontram-se separados por uma distância d, sendo a intensidade da força 

gravítica entre os dois corpos Fg. Se um dos corpos for substituído por outro, com o triplo da massa, 

posicionado a metade da distância d, qual a relação entre a intensidade da força gravítica nesta nova 

situação (Fg ’) e Fg? 

5. Quando se larga um balão cheio de ar, este desloca-se à medida 

que o ar sai. Explique este fenómeno com base na Terceira Lei de 

Newton.  

 

6. Carolina Wozniak participou no APIA Tennis International que se realizou a 10 

de janeiro de 2012, em Sydney. A imagem ilustra um backhand da tenista. 

6.1. Represente as forças que estão a atuar na bola de ténis. 

6.2. Identifique os pares ação-reação e os pontos de aplicação das forças. 

 

7. Na figura, a água revela a trajetória descrita por uma 

mota de água. Durante o percurso retilíneo, o 

velocímetro registou sempre o mesmo valor. Quando 

entrou no percurso curvilíneo o condutor foi reduzindo 

o valor da velocidade. Indique, justificando, se as 

componentes da força resultante aplicada na mota na 

direção da velocidade e na direção perpendicular à 

velocidade devem ou não ser nulas. 
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8. A Terra atrai constantemente o seu satélite natural, a Lua, mantendo-a na sua órbita aproximadamente 

circular e com velocidade de módulo praticamente constante. Assumindo que a força gravítica que a Terra 

exerce sobre a Lua é a única a atuar na Lua, como se explica o movimento descrito pela Lua? 

9. Considere o gráfico velocidade - tempo relativo ao movimento de um corpo que descreve uma trajetória 

retilínea. 

 

9.1. Determine a componente escalar da aceleração média no intervalo de tempo [4,0; 5,0] s. 

9.2. Qual é o significado do declive da reta representada a tracejado no gráfico? 

9.3. Haverá algum intervalo de tempo em que a aceleração média coincide com a aceleração em qualquer 

instante desse intervalo? Justifique. 

9.4. “No intervalo [0,0; 1,0] s, como a velocidade é constante, o movimento é uniforme e a aceleração é 

nula.” Indique, justificando, se a afirmação continuaria a ser verdadeira se a trajetória fosse curvilínea. 

10. Um motociclo efetua um movimento retilíneo coincidente com o eixo Ox em direção e sentido. Num 

determinado instante, t1, o motociclo avista um obstáculo, diminuindo a sua velocidade até ao instante t2, 

com aceleração constante. Selecione a opção que melhor relaciona a componente escalar das grandezas 

v2 e a em que a é a aceleração entre t1 e t2. 

(A) v2 < 0; a < 0;                         

(B) v2 > 0; a < 0; 

(C) v2 > 0; a > 0;                        

(D) v2 < 0; a > 0. 

11. Numa brincadeira na neve, a mãe puxa o filho num trenó ao longo de uma superfície horizontal, por ação 

de uma força de intensidade 80 N, que faz um ângulo de 30° com a horizontal. Durante o movimento atua 

uma força de atrito de intensidade 15 N. 
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Admita que o conjunto criança + trenó, com 30 kg e partindo do repouso, pode ser representado pelo seu 

centro de massa (modelo da partícula material). 

11.1. Represente as forças que atuam no conjunto criança + trenó. 

11.2. Determine a componente escalar da aceleração do conjunto criança + trenó. 

11.3. Calcule o trabalho realizado pela resultante das forças que atuam no conjunto criança + trenó, durante 

10 s de movimento. 

12. Um rapaz aplica uma força, paralela à superfície de apoio e sentido coincidente com o eixo Ox, num 

carrinho de compras que se move ao longo de uma superfície horizontal. As forças aplicadas no carrinho 

encontram-se representadas na figura. 

 

Indique, justificando, o tipo de movimento adquirido pelo carrinho se a componente escalar da velocidade 

inicial for positiva. 

13. Durante uma missão humanitária, um voluntário fez subir verticalmente, e com velocidade de módulo 

constante, um saco de mantimentos de massa 15 kg. A força aplicada tem a direção do movimento. 

Determine a intensidade da força exercida pelo voluntário. 

14. Largando um corpo de um plano inclinado, depois de atingir a base do plano, o corpo acaba por parar. 

Com base na Lei da Inércia explique que diferenças se observariam no movimento se fosse possível 

“eliminar” o atrito entre o corpo e a superfície. 

Bom trabalho Jovens Cientistas 

Paula Melo Silva  
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Soluções 

1.1. Como o CERN se dedica ao estudo do interior do núcleo atómico, as interações fundamentais envolvidas são: a eletromagnética, 

que explica a repulsão entre os protões, partículas de carga elétrica positiva; a nuclear forte, que explica a coesão do núcleo atómico; 

e a nuclear fraca, que explica o decaimento radioativo de alguns núcleos. 

1.2. De acordo com a interação eletromagnética, as cargas elétricas positivas dos protões deveriam originar forças repulsivas que 

conduziriam à instabilidade e destruição dos núcleos atómicos. Contudo, como à distância nuclear atua também a interação nuclear 

forte, que, embora de curto alcance, é mais forte que a eletromagnética, os protões mantêm-se coesos no núcleo atómico. 

2.1. Interação nuclear forte, interação eletromagnética e interação gravítica. 

2.2. À dimensão nuclear predomina a interação nuclear forte, de curto alcance mas a mais intensa de todas. À dimensão do Sistema 

Solar predomina a interação gravítica pois, não tendo grande intensidade, é, porém, de alcance ilimitado, sendo dominante a grandes 

distâncias. 

3.1. Essa força deve ser aplicada na Lua, com direção da linha que passa pelo centro da Terra e da Lua e no sentido da Terra. 

 

3.2. Como a massa da Terra é superior à massa da Lua, para a mesma distância, a intensidade da força gravítica exercida pela 

Terra sobre a nave é maior. Assim, para compensar as forças conducentes à gravidade nula, a nave deverá encontrar-se mais 

próximo da Lua do que da Terra. 

4. 

 

5. Enquanto o ar sai do balão há uma interação entre o ar e o balão. O ar aplica uma força no balão no 

sentido contrário ao seu movimento e o balão aplica no ar uma força, com a mesma direção e a mesma 

intensidade, mas no sentido contrário à primeira. De acordo com a Terceira Lei de Newton, estas forças 

constituem um par ação-reação. Por ação destas forças, o balão e o ar movem-se em sentidos 

contrários. 

6.1. Sobre a bola de ténis atuam a força gravítica ou peso,(representada a vermelho) e a força que a raquete exerce na bola numa 

direção perpendicular ao plano da raquete (representada a preto).  

 

6.2. A força que constitui o par ação-reação da força gravítica que atua na bola está aplicada no centro da Terra. A força que constitui 

o par ação-reação da força que a raquete exerce na bola está aplicada na raquete. 

7. Enquanto a trajetória é retilínea, a velocidade mantém-se constante, quer em módulo quer em direção, logo, as duas componentes 

da força resultante aplicada na mota devem ser nulas. Quando a trajetória é curvilínea, a velocidade muda de direção e como o 

valor da velocidade diminui muda também em módulo. Para que a velocidade mude de direção, deve existir a componente da força 

resultante aplicada na mota na direção perpendicular à velocidade. Para que o módulo da velocidade varie, também deve existir a 

componente da força resultante na direção da velocidade, devendo essa componente ter sentido oposto à velocidade para que o 

seu módulo diminua. 
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8. A força gravítica que a Terra exerce sobre a Lua aponta, a cada momento, para o centro da Terra pelo que, a força que atua 

sobre a Lua apresenta apenas uma componente na direção perpendicular à da velocidade que lhe provoca uma alteração na direção 

da velocidade. Não existindo nenhuma componente da força aplicada na direção da velocidade, o módulo da velocidade mantém-

se constante. A aplicação desta força define, assim, a trajetória aproximadamente circular do movimento da Lua em torno da Terra. 

9.1. A componente escalar da aceleração média corresponde ao declive da reta secante que passa nos pontos da curva no intervalo 

de tempo considerado: 

 

9.2. Como a reta é tangente à curva do gráfico velocidade-tempo, o declive representa a componente escalar da aceleração do 

corpo no instante t = 2 s. 

9.3. Sim, por exemplo, de [5,0; 7,0] s em que a velocidade passa a aumentar linearmente com o tempo pelo que a aceleração é 

constante e igual, em qualquer instante à aceleração média nesse intervalo. 

9.4. A afirmação passaria a ser falsa pois, se a trajetória fosse curvilínea a velocidade não seria constante, mudaria constantemente 

de direção e, consequentemente, a aceleração já não seria nula. Existiria uma aceleração numa direção diferente da velocidade. 

10. Opção (B) 

11.1. 

 

11.2. Como o movimento do trenó ocorre na direção horizontal, na direção Oy a aceleração é nula. Aplicando a Segunda Lei de 

Newton às forças que atuam segundo esse eixo, conclui-se que: 

 

Aplicando agora a Segunda Lei de Newton, na direção Ox: 

 

11.3. 

 

12. Como a força resultante é positiva, isto é, tem a mesma direção e sentido da velocidade, o módulo da velocidade vai aumentar 

linearmente com o tempo, ficando o corpo sujeito a uma aceleração na direção e sentido do movimento. Assim, como apenas o 

módulo da velocidade varia, o movimento é retilíneo, como a componente escalar da força e da aceleração são constantes, é 

uniformemente variado e, como o módulo da velocidade aumenta, é acelerado, ou seja, o carrinho adquire um movimento retilíneo 

uniformemente acelerado. 

13. Velocidade constante:  

 

14. O atrito é, na prática, a força responsável pela diminuição do módulo da velocidade do corpo até este parar. Desprezando o 

atrito a força resultante seria nula e, segundo a Lei da Inércia, o corpo tenderia a manter a velocidade constante, adquirindo 

movimento retilíneo uniforme. 


