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Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

11º Ano                                                                                                                     Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 3A 

1. Mecânica 

1. Considere que um carrinho de brincar descreve, sobre uma pista, uma trajetória circular, num mesmo 

plano horizontal, com velocidade de módulo constante.  

1.1. Caracterize os vetares velocidade e aceleração do carrinho quanto à sua direção e quanto ao seu 

sentido, relativamente à trajetória descrita. 

1.2. Considere que a trajetória circular descrita pelo carrinho tem 50,0 cm de diâmetro e que o carrinho 

demora, em média, 4 7,6 s a descrever 5 voltas completas. Determine o módulo da aceleração do carrinho. 

Apresente todas as etapas de resolução. 

1.3. Admita que se colocaram sobrecargas de massa sucessivamente maior no carrinho e que os conjuntos 

carrinho + sobrecarga se deslocaram sobre a pista demorando o mesmo tempo a descrever uma volta 

completa. Qual das opções seguintes apresenta os esboços dos gráficos que podem representar correta 

mente o módulo da aceleração, a, dos conjuntos carrinho+ sobrecarga e a intensidade da resultante das 

forças neles aplicadas, F, em função da massa, m, daqueles conjuntos? 

 

2. Considere um fruto que cai de uma árvore, abandonado de uma posição situada a 1,60 m acima do solo. 

Admita que a resistência do ar é desprezável e que o fruto pode ser representado pelo seu centro de massa 

(modelo da partícula material). 

2.1. Qual é o esboço do gráfico que pode representar o modo como varia a energia cinética, EC, do fruto em 

função do tempo, t, durante a queda? 

 

2.2. Qual é o módulo da velocidade com que o fruto passa na posição situada a 0,70 m do solo? 
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3. A figura (que não está à escala) representa uma pequena bola, colocada sob 

um sensor de movimento, e um referencial unidimensional de eixo vertical, Oy. A 

bola foi abandonada, caindo no ar até atingir o solo. 

3.1. A bola foi abandonada, no instante t =Os, da posição representada na figura, 

caindo 1,40 m até ao solo. A partir dos dados adquiridos com o sensor de 

movimento, concluiu-se que a componente escalar, segundo o eixo Oy, da posição, 

y, da bola variava com o tempo, t, de acordo com a equação 

 

3.1.1. Que distância percorreu a bola desde o instante em que foi abandonada até 

ao instante t = 0,30 s? 

(A) 0,85 m (B) 0,75 m (C) 0,65 m (D) 0,45 m 

3.1.2. Explique porque é que se pode admitir que a força de resistência do ar não influenciou o movimento 

de queda da bola. 

3.2. Considere que a bola, chegando ao solo com velocidade de módulo v, ressalta, dissipando 20% da sua 

energia mecânica. Após o ressalto, a bola inicia a subida com velocidade de módulo 

 

4. Considere um objeto abandonado da altura (1,20 m) que tem um movimento de queda livre. Admita que 

o eixo Oy do referencial tem origem no solo e sentido positivo de baixo para cima. 

4.1. Apresente o esboço do gráfico da componente escalar, segundo o eixo Oy, da posição, y, do objeto de 

papel em função do tempo, t, desde o instante em que é abandonado até chegar ao solo. 

4.2. A equação v(t) da componente escalar, segundo o eixo Oy, da velocidade, vy, do objeto de papel é: 

 

4.3. Qual das expressões seguintes permite calcular o tempo, em segundos (s), que o objeto de papel 

demorará a chegar ao solo se a altura da qual é abandonado se reduzir a metade? 

 

4.4. Admita que, em simultâneo com o objeto de papel, se abandona da mesma altura uma esfera metálica 

de maior massa. Se o objeto de papel e a esfera metálica caírem livremente, a esfera chegará ao solo com 

velocidade de: 

(A) igual módulo e energia cinética maior. 

(B) igual módulo e energia cinética igual. 

(C) maior módulo e energia cinética igual. 

(D) maior módulo e energia cinética maior. 
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