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Ficha de Trabalho 27 

Global 

1. Um corpo é colocado em movimento por ação de duas forças, como se encontra representado na figura.  

 

As forças 𝐹1
⃗⃗  ⃗ e 𝐹2

⃗⃗  ⃗ têm intensidades de 50 N e 150 N, respetivamente. A distância entre A e B é 100 m.  

1.1. O estudo do movimento do corpo pode ser reduzido ao estudo de uma única partícula com a massa do sistema (Modelo da partícula material), 

onde se consideram aplicadas todas as forças que atuam no corpo. Refira as condições em que pode ocorrer esta simplificação. 

1.2. Selecione a opção que completa corretamente a afirmação seguinte: “Considere que, durante o deslocamento, atua sobre o corpo uma força 

de atrito de intensidade 5,0 N. O trabalho realizado pela força de atrito, durante o deslocamento, é (__) e o trabalho realizado pela normal à 

superfície de contacto é (__)” 

(A) Resistente… potente. 

(B) Resistente… nulo. 

(C) Potente… resistente. 

(D) Potente… nulo. 

1.3. Selecione a opção que completa corretamente a afirmação seguinte: “O módulo do trabalho realizado pela força 𝐹2
⃗⃗  ⃗ é (__) do que o módulo 

do trabalho realizado pela força 𝐹1
⃗⃗  ⃗, pois a componente da força (__) na direção do movimento é (__).” 

(A) Maior… 𝐹2
⃗⃗  ⃗… maior 

(B) Menor… 𝐹1
⃗⃗  ⃗… menor 

(C) Maior… 𝐹2
⃗⃗  ⃗… menor 

(D) Menor… 𝐹1
⃗⃗  ⃗… maior 

1.4. Determine o trabalho da resultante das forças que atua no corpo, no deslocamento efetuado. 

2. Um bloco com massa de 20,0 kg é arrastado a partir do repouso, num plano horizontal sem atrito, ao longo de 3,0 m por ação de duas forças  

𝐹1
⃗⃗  ⃗ e 𝐹2

⃗⃗  ⃗ de intensidades constante e igual a 60 N. A força 𝐹1
⃗⃗  ⃗ faz um ângulo de 30º com a perpendicular à direção do deslocamento do bloco e a 

força 𝐹2
⃗⃗  ⃗ faz um ângulo de 30º com a direção do deslocamento. 

2.1. A expressão que permite determinar o trabalho realizado pela força 𝐹1
⃗⃗  ⃗ na situação descrita é: 

(A) 60 × 3,0 × 𝑐𝑜𝑠(30°) 

(B) 3,0 × 20,0 × 𝑐𝑜𝑠(60°) 

(C) 3,0 × 20,0 × 𝑐𝑜𝑠(30°) 

(D) 60 × 3,0 × 𝑐𝑜𝑠(60°) 

2.2. Refira uma condição necessária para que o bloco possa ser reduzido ao seu centro de massa. 

2.3. A energia transferida para o bloco pela força 𝐹2
⃗⃗  ⃗ no deslocamento considerado é: 

(A) 1,73 vezes superior à energia transferida pela força 𝐹1
⃗⃗  ⃗. 

(B) 2,01 vezes superior à energia transferida pela força 𝐹1
⃗⃗  ⃗. 

(C) 1,73 vezes inferior à energia transferida pela força 𝐹1
⃗⃗  ⃗. 

(D) 2,01 vezes inferior à energia transferida pela força 𝐹1
⃗⃗  ⃗. 

2.4. Determine a velocidade adquirida pelo bloco no fim do deslocamento efetuado. 

2.5. A variação da energia mecânica sofrida pelo bloco foi: 

(A) −246 𝐽 

(B) 246 𝐽 

(C) 156 𝐽 

(D) 90,0 𝐽 
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3. Relativamente às interações fundamentais da Natureza, selecione a opção correta. 

(A) No interior de um átomo, a interação entre os eletrões e o núcleo é eletromagnética. 

(B) A interação fundamental menos intensa é a nuclear fraca. 

(C) A força que existe entre o polo norte e o polo sul de dois ímanes é uma interação gravitacional. 

(D) As interações fundamentais caracterizam-se apenas pela sua intensidade. 

4. A figura ao lado representa um livro pousado em cima de uma mesa. 

 
4.1. Trace o diagrama de forças que atuam no livro quando este se encontra pousado na mesa. 

4.2. Caracterize as forças representadas na alínea anterior como de contacto ou à distância. 

4.3. Refira, justificando, as forças que constituem um par ação-reação com as forças referidas nas alíneas anteriores. 

4.4. Compare a intensidade da força gravítica exercida pela Terra e pelo planeta X sobre o livro quando este se encontra sobre a superfície dos 

planetas. 
𝒎𝑻𝒆𝒓𝒓𝒂 = 𝟓,𝟗𝟖 × 𝟏𝟎𝟐𝟒𝒌𝒈  𝒆   𝒎𝒑𝒍𝒂𝒏𝒆𝒕𝒂 𝑿 = 𝟔, 𝟑𝟗 × 𝟏𝟎𝟐𝟑𝒌𝒈     

𝑹𝑻𝒆𝒓𝒓𝒂 = 𝟔, 𝟑𝟕 × 𝟏𝟎𝟔𝒎    𝒆     𝑹𝒑𝒍𝒂𝒏𝒆𝒕𝒂 𝑿 = 𝟑,𝟑𝟗 × 𝟏𝟎𝟔𝒎 

4.5. Quando a distância a que o livro se encontra do centro da Terra diminui para metade, a intensidade da força que a Terra exerce no livro: 

(A) Aumenta para o dobro 

(B) Diminui para metade 

(C) Aumento para o quadruplo 

(D) Diminuiu um quarto 

5. Considere a equação química: 

𝐹𝑒𝑆(𝑠) + 2 𝐻𝐶ℓ(𝑎𝑞) → 𝐹𝑒𝐶ℓ2(𝑎𝑞) + 𝐻2𝑆(𝑔) 

Quando se faz reagir 1,10 kg de sulfureto de ferro, FeS, com um grau de pureza de 80,0% (m/m) com excesso de ácido clorídrico, HCl, a massa 

obtida de cloreto de ferro, FeCl2, é: 

(A) 1,27 kg 

(B) 1,59 kg 

(C) 0,127 kg 

(D) 0,159 kg 

6. A equação seguinte traduz a decomposição do trióxido de enxofre: 

2𝑆𝑂3(𝑔) ⇄ 2𝑆𝑂2(𝑔) + 𝑂2(𝑔) 

Para esta reação, apresentam-se dois valores de Kc, a diferentes temperaturas. 

 

6.1. Refira, justificando, em qual das temperaturas se obtém um rendimento superior para a decomposição do SO3. 

6.2. À temperatura de 870 K, colocaram-se, num recipiente fechado de 1,0 L, 0,73 mol de SO3, 0,60 mol de SO2 e 0,40 mol de O2. Determine o 

valor do quociente da reação nestas condições. 

6.3. Selecione a opção que completa corretamente a afirmação seguinte: “A 870 K, o sistema evolui no sentido (__) até ser atingido o equilíbrio 

químico pois o quociente é (__) que a constante de equilíbrio para esta temperatura.” 

(A) Inverso… maior. 

(B) Direto… maior. 

(C) Inverso… menor 

(D) Direto… menor 

6.4. Classifica, justificando, a reação de formação do trióxido de enxofre, a partir do dióxido de enxofre e do oxigénio. 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  
Paula Melo Silva  


