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Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

10º Ano                                                                                                                     Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 8B  
Global Física 

1. Num circuito elétrico, dois condutores óhmicos, com resistências elétricas R1=100Ω e R2=40Ω e são montados em 

série com o condutor C, como representado na figura. 

 

1.1. Quando o voltímetro V1 regista 5 V, o voltímetro V3 regista 10 V. 

1.1.1. A corrente elétrica que passa neste troço do circuito é: 

(A) 0,5 A (B) 50 mA (C) 0,2 A (D) 20 mA 

1.1.2. A tensão medida em V2 é: 

(A) 0,2 V (B) 0,5 V (C) 2 V (D) 8 V 

  

1.1.3. Determine a resistência do condutor C. 

 

1.2. O circuito no qual este troço se insere é alterado e os voltímetros V1 e V3 passam a registar 10 V e 19 V, 

respetivamente. Determine, nestas condições, a resistência do condutor C. 

 

2. Um fio condutor homogéneo e filiforme, com 2,2 mm2 de área de secção reta e feito de um material cuja resistividade 

elétrica é ρ=1,1×10-6Ωm é usado num circuito elétrico. Pretende-se que a corrente elétrica que percorre o fio não 

ultrapasse 400 mA quando a tensão nas extremidades for de 4 V. Determine o comprimento mínimo de fio a usar. 

3. Ao fim de um minuto, a energia libertada por efeito Joule num condutor, cujas extremidades estão a uma diferença 

de potencial de 30 V, é de 180 J. 

 

3.1. A resistência do condutor é: 

(A) 10Ω (B) 60Ω (C) 100Ω (D) 300Ω 

 

3.2. Mantendo a diferença de potencial nas extremidades do condutor, a energia libertada por efeito Joule vai elevar a 

sua temperatura. 

3.2.1. O que acontece à sua resistência elétrica se o condutor for um termístor NTC? 

3.2.2. Como irão variar, ao longo do tempo, a corrente elétrica e a potência libertada por efeito Joule? 

4. Uma pessoa lança uma pequena pedra (massa m1=100g) ao ar, na vertical, atingindo esta a altura máxima de 5 m.      

Considere desprezável a resistência do ar. 

4.1. Qual é a energia que é comunicada à pedra no seu lançamento? 

4.2. Se a pessoa lançar ao ar um objeto de massa m2=400g, para que esse objeto atinja a mesma altura máxima que 

a pedra, a pessoa terá de lhe comunicar uma energia (___). No regresso ao ponto de partida, o valor da velocidade do 
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objeto é (__). O trabalho realizado pelo peso da pedra na descida é (__). O trabalho realizado pelo peso da pedra ao 

longo de todo o percurso (subida mais descida) é (___). 

 

5. Na figura, encontram-se representadas, em função da distância percorrida, as forças eficazes Fef,1 e Fef,2. 

 

 
 

5.1. Calcule o trabalho realizado pelas forças F1 e F2. 

5.2. Um corpo, de massa m=200g, desloca-se ao longo do eixo dos xx, sob a ação das forças F1 e F2. O corpo passa 

em x1 com velocidade de 5 m/s. Qual é o valor da velocidade com que o corpo passa em x2? 

 

6. A figura representa uma calha, com uma parte inclinada entre os pontos A e B de comprimento 3,50 metros e que 

termina num troço horizontal BC. Um corpo com 500 g de massa é abandonado no ponto A e desliza ao longo da calha. 

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 corpo uma força de atrito de intensidade 15% da do peso que faz com que o corpo pare no 

ponto C.  

 
Determine o comprimento da calha de B até C.  

7. Num parque de diversões há um jogo que consiste em largar uma bola de 400 g 

da posição A de modo que ela percorra uma calha oleada, sem atrito, e derrube um 

boneco colocado na posição B.  

 

Na situação descrita na figura o jogador abandonou a bola da posição A. Calcule a 

velocidade com que o boneco foi derrubado. 

8. O Vasco move um bloco de 400 kg ao longo de uma superfície rugosa. O Vasco exerce uma força de intensidade F 

usando uma corda que faz um ângulo de 30º com a horizontal. O bloco deslocou-se 5 m desde o repouso até atingir a 

velocidade de 1,5 m/s. A força de atrito entre o bloco e a superfície é de 500 N. Calcule a intensidade da força exercida 

pelo Vasco nestas condições.  

9. Um corpo de massa m desloca-se à velocidade de 3 m/s quando atua sobre ele uma força constante que lhe 

proporciona um aumento de velocidade de 20%. A energia cinética do corpo sofrerá um acréscimo de: 

(A) 20% (B) 40% (C) 44% (D) 42% 

 

10. Uma máquina consome 5,00 × 103𝐽 enquanto realiza uma tarefa. Sabe-se que dissipa 

45% dessa energia durante os 8 minutos de funcionamento.  

10.1. Determine a potência total da máquina.  

10.2. Determine o rendimento da máquina. 

 

 


