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1. Duas partículas materiais, A e B, deslocam-se ao longo de uma trajetória retilínea. O gráfico seguinte 

traduz a variação das posições das duas partículas ao longo do tempo. 

 

1.1. A partícula A inverte o sentido do seu movimento no(s) instante(s): (6 pontos) 

(A) 10 e 50 segundos 

(B) 30 segundos 

(C) 40 segundos 

(D) 10 segundos 

1.2. Relativamente aos primeiros 40 segundos do movimento, a partícula A desloca-se no sentido negativo: 

(6 pontos) 

(A) Até ao instante 30 segundos e no sentido positivo dos 30 aos 40 segundos, enquanto a partícula B 

desloca-se sempre no sentido negativo. 

(B) Até ao instante 30 segundos e no sentido positivo dos 30 aos 40 segundos, enquanto a partícula B 

desloca-se sempre no sentido positivo. 

(C) Enquanto a partícula B desloca-se sempre no sentido positivo. 

(D) Enquanto a partícula B desloca-se sempre no sentido positivo durante os primeiros 20 segundos de 

movimento, passando a deslocar-se, também no sentido negativo. 

1.3. A razão entre a distância percorrida pela partícula A com a distância percorrida pela partícula B é: (6 

pontos) 

(A) 2 

(B) 
2

3
 

(C) 
5

3
 

(D) 
1

2
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1.4. A componente escalar do deslocamento da partícula A durante os 60 segundos de movimento foi de: (6 

pontos) 

(A) ∆𝑥 = 15 𝑚 

(B) ∆𝑥 = 5 𝑚 

(C) ∆𝑥 = −5 𝑚 

(D) ∆𝑥 = 75 𝑚 

1.5. Seleciona a opção correta: (6 pontos) 

(A) As partículas nunca se cruzaram pois percorreram distâncias diferentes. 

(B) As partículas cruzaram-se nos instantes 10 e 60 segundos. 

(C) As partículas apenas se cruzaram no instante 10 segundos. 

(D) As partículas nunca se cruzaram pois movimentaram-se em sentidos opostos. 

1.6. O valor da força resultante que atua na partícula B dos 30 aos 40 segundos do movimento é de: (6 

pontos) 

(A) 0 N 

(B) 1,5 N 

(C) 25 N 

(D) 2,5 N 

2. Um corpo, considerado uma partícula material, desloca-se ao longo de uma trajetória retilínea coincidente 

com o eixo Ox de um referencial unidimensional. A figura seguinte representa o gráfico da componente 

escalar da velocidade em função do tempo, para o movimento deste corpo. 

 

2.1. Dos gráficos a seguir representados, selecione o que pode corresponder ao movimento do corpo entre 

os instantes 4 e 6 segundos do movimento. (6 pontos) 
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2.2. Admita que no instante 6 segundos, o corpo se encontra a 8 metros da origem do referencial, na parte 

positiva do eixo. Determine a posição inicial ocupada pelo corpo. Apresente todas as etapas de resolução. 

(10 pontos) 

2.3. Selecione a opção correta relativamente ao movimento: (6 pontos) 

(A) No intervalo [0, 2] segundos o corpo moveu-se com movimento uniformemente acelerado no sentido 

negativo. 

(B) No intervalo [0, 2] segundos o corpo moveu-se com movimento uniformemente retardado no sentido 

negativo. 

(C) No intervalo [4,6] segundos a força resultante foi nula pois o declive da curva v(t) é constante. 

(D) No intervalo [6, 8] segundos a velocidade foi nula. 

2.4. Relativamente aos primeiros 6 segundos de movimento, é possível afirmar que: (6 pontos) 

(A) O corpo descreve um movimento com módulo de velocidade constante. 

(B) O corpo move-se sempre no sentido positivo do referencial. 

(C) O corpo inverte o sentido do movimento num único instante. 

(D) O vetor velocidade média tem sentido opostos ao vetor deslocamento. 

3. A sonda Dawn da NASA, de massa 1250 kg, entrou em órbita de Ceres (planeta anão na cintura de 

asteroides) a 6 de março de 2015. A sonda demorou vários dias a integrar-se na sua primeira órbita científica 

circular a uns 13 500 km de altitude. Foi só a 27 de abril que a missão teve oficialmente início. No dia 9 de 

maio a nave ligou o seu motor iónico para iniciar uma descida em espiral até à sua segunda órbita de 

mapeamento, manobra que deverá durar um mês. A sonda ficará inserida neste segundo patamar orbital no 

próximo dia 6 de junho, a uma altitude de 4400 km, ou seja, três vezes mais perto de Ceres. 

𝑹𝒂𝒊𝒐 (𝑪𝒆𝒓𝒆𝒔) =  𝟗𝟕𝟓 𝒌𝒎       𝑴𝒂𝒔𝒔𝒂 (𝑪𝒆𝒓𝒆𝒔) =  𝟗, 𝟓 ×1020 𝒌𝒈 

3.1. Compara o módulo da força gravítica entre a sonda Dawn e Ceres nos dois patamares de altitude da 

sua missão. Apresente todas as etapas de resolução. (10 pontos) 

3.2. A massa da Lua é 82,3 vezes a massa de Ceres e o seu raio é aproximadamente 3,56 vezes o raio de 

Ceres. Determine a massa da sobrecarga que seria necessário colocar na sonda Dawn para que o seu peso 

à superfície de Ceres fosse igual ao seu peso na superfície da Lua. Apresente todas as etapas de resolução. 

(10 pontos) 

3.3. O gráfico que traduz a variação da intensidade da força gravítica (Fg) que atua numa sonda quando 

esta orbita um planeta em função do quadrado do seu raio de órbita é: (6 pontos) 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Quilograma
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4. Para estudar um movimento de queda livre, abandonou-se uma esfera de massa 

53,1 g de uma altura ℎ = 100 𝑐𝑚 a partir do solo, como mostra a figura seguinte. 

Considere o referencial representado na figura e que a esfera pode ser representada 

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

4.1. Qual das opções pode representar a velocidade, �⃗�, e a aceleração, �⃗�, da esfera, 

num dado instante, durante a queda? (6 pontos) 

 

4.2. 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) 

4.3. Determine o tempo de queda da esfera. (5 pontos) 

4.4. A expressão que permite calcular o módulo da velocidade com que a bola atinge o solo é: (6 pontos) 

(A) 𝑣 = √𝑔ℎ 

(B) 𝑣 = √
2𝑔

ℎ
 

(C) 𝑣 = √2𝑔ℎ 

(D) 𝑣 = √
2ℎ

𝑔
 

5. Uma bola é lançada a 2,0 metros solo, de baixo para cima, com velocidade inicial de 20 m/s. Considere 

um eixo vertical com sentido positivo de baixo para cima e considere desprezável a força de resistência do 

ar. 

5.1. A equação y(t) que traduz o movimento da bola A é: (6 pontos) 

(A) 𝑦 = 20 𝑡 − 5𝑡2 

(B) 𝑦 = 2 + 20 𝑡 − 5𝑡2 

(C) 𝑦 = 2 − 20 𝑡 − 5𝑡2 

(D) 𝑦 = 2 − 20 𝑡 + 5𝑡2 

5.2. Calcula a altura máxima, relativamente ao solo, atingida pela bola. Apresente todas as etapas de 

resolução. (10 pontos) 
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6. Colocou-se um balão cheio de ar, de massa 30 g, sob um sensor de movimento ligado a um sistema de 

aquisição de dados adequado. Seguidamente, largou-se o balão, de modo que caísse verticalmente 

segundo uma trajetória retilínea, coincidente com o eixo Oy de um referencial unidimensional. A figura 

seguinte representa o gráfico da componente escalar, segundo o exo Oy, da velocidade do balão em função 

do tempo. 

 

6.1. Classifique o movimento do balão no intervalo entre os 0,35 e 1 segundos: (6 pontos) 

(A) Movimento retilíneo uniforme 

(B) Movimento retilíneo uniformemente acelerado 

(C) Movimento retilíneo acelerado 

(D) Movimento retilíneo uniformemente retardado 

6.2. Indique o módulo da velocidade terminal atingida pelo balão. (5 pontos) 

6.3. O balão desloca-se com um módulo de aceleração igual a zero no intervalo de tempo: (6 pontos) 

(A) [0,1; 0,5] segundos 

(B) [0,5; 1,1] segundos 

(C) [0,7; 1,5] segundos 

(D) [1,3; 1,7] segundos 

6.4. Seleciona opção correta relativamente ao movimento do balão: (6 pontos) 

(A) Atua apenas a força gravítica durante a queda do balão. 

(B) No intervalo de tempo [1,4; 1,7] segundos a força de resistência do ar é nula. 

(C) A força gravítica que atua no balão diminui ao longo do movimento. 

(D) A força resultante que atua no balão diminui até se anular ao longo do movimento. 

6.5. A intensidade da força de resistência do ar no intervalo [1,4; 1,7] segundos é de: (6 pontos) 

(A) 30 N 

(B) 300 N 

(C) 0,03 N 

(D) 0,3 N 
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7. Um berlinde de massa 150 g é lançado do topo de um plano inclinado, com velocidade de módulo 1,8 

m/s. O plano inclinado faz um angulo de 10º com a horizontal e tem 3,1 metros de comprimento. Despreze 

o atrito entre o carrinho e o plano. Considere o referencial representado na figura e que o berlinde pode ser 

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

 

7.1. A componente escalar da aceleração do berlinde durante a descida é: (6 pontos) 

(A) 0,260 𝑚/𝑠2 

(B) 1,48 𝑚/𝑠2 

(C) −1,74 𝑚/𝑠2 

(D) −9,85 𝑚/𝑠2 

7.2. Determine o tempo que o berlinde demora a atingir a base do plano inclinado. Apresente todas as etapas 

de resolução. (10 pontos) 

8. Considere um satélite geoestacionário que descreve a sua trajetória circular em volta da Terra, com 

módulo de velocidade constante.  

𝑴𝒂𝒔𝒔𝒂 (𝑻𝒆𝒓𝒓𝒂)  = 𝟓, 𝟗𝟖 × 𝟏𝟎𝟐𝟒𝒌𝒈 

8.1. O esquema que pode representar as grandezas vetorial velocidade e aceleração quando o satélite 

passa no ponto P da trajetória descrita é: (6 pontos) 

 

8.2. Calcula a velocidade angular do satélite. Apresente todas as etapas de resolução. (6 pontos) 

8.3. Determine o raio da órbita de um satélite geoestacionário no seu movimento em torno da Terra. 

Apresente todas as etapas de resolução. (10 pontos) 

FIM 
Boa Sorte Jovens Cientistas 

   


