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Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

11º Ano                                                                                                                     Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 3C 

1. Mecânica 

1. O gráfico da figura representa o valor da velocidade em função do tempo para o centro de massa de um corpo 

animado de movimento retilíneo e que no instante t = 0 s se encontra na posição 10 m. 

 

1.1. Classifica o movimento do centro de massa do corpo durante os 10 segundos de movimento. 

1.2. Calcula o valor do deslocamento do corpo nos primeiros 8 s do movimento. 

1.3. Qual a distância percorrida pelo corpo no sentido negativo? 

1.4. Determina o valor da posição do corpo aos 2 s. 

1.5. Indica em que instante(s) há inversão do sentido. 

1.6. Calcula a aceleração do corpo dos [4, 10] s. 

2. A equação das velocidades para um dado corpo em movimento retilíneo é: v = 10 – 5t (m/s). Seleciona, de entre as 

hipóteses a seguir indicadas, a que poderá estar de acordo com a lei de velocidades apresentada: 

(A) Um corpo é lançado com velocidade 10 m/s do cimo de um plano inclinado. 

(B) Uma bola é lançada verticalmente para cima com velocidade 10 m/s. 

(C) Um corpo é lançado para baixo com velocidade inicial 10 m/s do cimo de um edifício. 

(D) Um automóvel viaja numa estrada retilínea com velocidade 10 m/s; quando avista um obstáculo trava e fica 

imobilizado ao fim de 6 s. 

3. O movimento de um elevador de um prédio que, inicialmente, se encontrava parado e inicia uma subida está descrito 

através do gráfico. Considera a massa do elevador 850 Kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Calcula o valor da aceleração do elevador entre os instantes 0 e tA.  

3.2. Que acontece ao elevador entre os instantes tB e tC? 
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3.3. Que distância percorreu o elevador desde que começou a subir até ao instante tC? 

3.4. O que aconteceu entre os instantes tD e tF? 

3.5. Determina a intensidade da força resultante que atua no elevador entre os instantes tB e tC.  

4. O Pedro desloca-se de bicicleta ao longo de uma estrada retilínea. A lei das posições do movimento do Pedro é: 

  𝑥 = 10,0 + 6,0𝑡 − 2,0𝑡2 

4.1. Escreva a lei das velocidades do movimento do Pedro. 

4.2. Determine a distância percorrida pelo Pedro durante o 4º segundo. 

4.3. Indique, justificando, em que instante o Pedro muda de sentido. 

5. O movimento de queda executado por um para-quedista é um exemplo de um movimento em que a ação da força 

de resistência do ar não é desprezável.  

5.1. Identifica as forças que atuam no para-quedista. Como varia a intensidade das forças que atuam no para-quedista? 

Como varia a força resultante aplicada no paraquedista? 

5.2. Identifica o movimento do para-quedista nas várias etapas do seu movimento. 

5.3. Esboça o gráfico que traduz a variação da velocidade ao longo de todo o percurso. Indica no gráfico o instante a 

partir do qual o paraquedista atingiu a velocidade terminal. 

5.4. Um paraquedista, com a massa de 75 Kg, atingiu a velocidade terminal durante a queda. Nestas condições, 

determina o valor da resistência do ar. 

6. Um corpo cai abandonado de uma altura de 2,0 m por ação da força gravítica. Escolhe para eixo de referência um 

eixo vertical com sentido de baixo para cima e origem no solo. Despreze a força de resistência do ar. 

6.1. Em que instante o corpo atinge o solo? 

6.2. Em que instante o corpo atinge a meia altura?  

6.3. Representa graficamente a função v(t) durante a queda. 

6.4. Qual o valor da velocidade do corpo ao atingir o solo e a meia altura? Explica por que razão os valores não se 

relacionam por ser um o dobro do outro. 

7. Um corpo de 2, 0 kg é lançado, na vertical, do solo ao ar num planeta do Sistema Solar, sendo a sua variação de 

velocidade ao longo do tempo descrita pelo gráfico da figura. Considerando desprezáveis todos os atritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Calcula o módulo da aceleração da gravidade do referido planeta. 

7.2. Calcula o valor da resultante das forças que atuam sobre o corpo. 

7.3. Calcula a altura do ponto mais alto atingido pelo corpo. 

7.4. Calcula o(s) instante(s) em que o corpo passa à altura de 60 m. Explica os resultados obtidos. 

8. Lê o seguinte texto: 

 “Os satélites de comunicação foram colocados em órbitas 35 890 km acima da linha do equador terrestre. Nesta 

posição cada satélite demora 24h a descrever a sua órbita, enquanto a Terra roda em torno do seu eixo com igual valor 

da velocidade angular. Assim, o satélite parece pairar estacionário acima da superfície terrestre. Na Terra, num dado 

local, um emissor parabólico envia sinais para um satélite no espaço, o qual envia sinais para recetores parabólicos 

em diferentes locais da Terra. Esses sinais são transportados por radiações eletromagnéticas. Vários satélites ocupam 
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órbitas geoestacionárias formando um anel em torno do nosso planeta para retransmissão 24h por dia. Para que um 

satélite seja colocado em órbita é necessário lançá-lo conjuntamente com um foguetão, a partir de uma posição 

conveniente situada à superfície da Terra. No lançamento de um satélite provoca-se a conversão da energia química 

em energia potencial gravítica e em energia cinética. O foguetão utilizado no lançamento deve abandonar o satélite no 

espaço com energia suficiente de modo a que este possa descrever uma trajetória circular com centro no centro da 

Terra, isto é, tal que, a força gravitacional tenha uma direção que, em cada instante, seja perpendicular à velocidade.“ 

Massa (satélite) = 800kg, G= 6,67×10-11 Nm2kg-2, MTerra=5,98×1024 kg e RTerra=6,37×106m 

8.1. Calcula o valor da velocidade angular da Terra em torno do seu eixo. 

8.2. Deduz a expressão que te permite calcular a velocidade orbital do satélite. 

8.3. Calcula o valor da energia cinética de um satélite geoestacionário enquanto descreve a sua órbita. 

8.4. Demonstra a expressão apresentada para o cálculo da frequência de um satélite geoestacionário: 

𝑓 =
1

2𝜋
√

𝐺𝑀𝑇𝑒𝑟𝑟𝑎

𝑟3
 

 

9. Um carro em grande velocidade passa por um carro de polícia e este inicia a sua perseguição. Considere que o 

carro da polícia parte da origem do referencial quando inicia a perseguição. O gráfico seguinte traduz os instantes 

iniciais da perseguição. 

 

 
 

9.1. As expressões que podem traduzir as equações das posições do carro perseguido e do carro da polícia são, 

respetivamente: 

(A) 𝑥 = 64 𝑡 (𝑆𝐼)  𝑒 𝑥 = 25 𝑡 + 0,98 𝑡2 (𝑆𝐼) 

(B) 𝑥 = 64 𝑡 (𝑆𝐼)  𝑒 𝑥 = 25 𝑡 + 1,95 𝑡2 (𝑆𝐼) 

(C) 𝑥 = 64 𝑡2 (𝑆𝐼)  𝑒 𝑥 = 25 𝑡 + 0,98𝑡2 (𝑆𝐼) 

(D) 𝑥 = 64 𝑡 (𝑆𝐼)  𝑒 𝑥 = 25 + 0,98 𝑡 (𝑆𝐼) 

9.2. O carro da polícia e o carro perseguido cruzam-se no instante: 

(A) 20 segundos 

(B) 15,5 segundos 

(C) 30 segundos 

(D) 39,8 segundos 

 

9.3. Desenhe um esboço do gráfico x(t) que traduza o movimento do carro de polícia desde o início da perseguição até 

ao instante em que se cruzou com o carro perseguido. 

10. Considere um corpo de massa 200 g que é lançado a partir da posição P e sobe uma rampa que faz um determinado 

ângulo com o plano horizontal. Considere que o corpo pode ser representado pelo seu centro de massa (modelo da 

partícula material) e que todos os atritos são desprezáveis. 
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O movimento do corpo ao longo da rampa pode ser descrito pela seguinte equação do movimento: 

𝑥 = −2,0𝑡2 + 12 𝑡 (𝑆𝐼) 

10.1. Indique o módulo da aceleração do corpo durante a subida. 

10.2. O corpo inverte o sentido do movimento no instante: 

(A) 6,0 segundos 

(B) 1,5 segundos 

(C) 2,4 segundos 

(D) 3,0 segundos 

10.3. Determine a distância percorrida pelo corpo ao fim de 5 segundos. 

10.4. O valor do ângulo que a rampa faz com o plano horizontal é de: 

(A) 23,6º 

(B) 66,4º 

(C) 42,1º 

(D) 31,6º 

10.5. Numa outra situação este corpo desliza a partir do cimo de uma rampa que faz um ângulo de 30º com o plano 

horizontal. Recorrendo a considerações energéticas determine o comprimento que deveria ter a rampa para que o 

corpo atingisse o fim da rampa com uma velocidade de 2,32 m/s. Todos os atritos são desprezáveis. 

11. Considere o movimento de translação dos planetas Terra e Marte em torno do Sol. A distância de Marte ao Sol é 

1,49 vezes superior à distância da Terra ao Sol. 

11.1. A relação existente entre a velocidade orbital de Marte e a velocidade orbital da Terra é: 

(A) 0,82 

(B) 1,49 

(C) 1,22 

(D) 0,67 

11.2. Determine a que altitude da superfície de Marte deve ser colocado um satélite artificial de modo a que seja sempre 

visível do mesmo ponto da superfície durante o dia desse planeta. 

𝐷𝑢𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑚 𝑑𝑖𝑎 𝑒𝑚 𝑀𝑎𝑟𝑡𝑒: 1 𝑑𝑖𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑒 40 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

𝑅𝑎𝑖𝑜 (𝑀𝑎𝑟𝑡𝑒)  =  3,39 × 106𝑚 

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 (𝑀𝑎𝑟𝑡𝑒) = 6,39 × 1023𝑘𝑔 

12. Uma criança faz rodar, sobre uma mesa horizontal, uma pedra de massa 75 g presa por um fio inextensível de 

comprimento 25 cm. Num segundo a pedra executa 3 voltas completas. 

12.1. Indique a frequência do movimento da pedra. 

12.2. Calcula o módulo da velocidade angular a que a pedra está sujeita. 

12.3. Determine a velocidade linear num ponto situado a meio do comprimento 

do fio. 

12.4. Caracterize a força centrípeta que atua na pedra durante o seu 

movimento. 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  

Paula Melo Silva 

 


