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Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

11º Ano                                                                                                                              Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 29 

Forças e Trabalho 

1. O bloco C encontra-se sobre uma superfície horizontal, de atrito desprezável, preso a um fio inextensível que passa pela gola de 

uma roldana e ligado a um motor elétrico, como se mostra na figura. 

 

O motor, que esteve ligado durante 10,0 s enrolou 20,0 m de fio e o bloco experimentou uma variação de energia mecânica de 174 

J. Determine a intensidade da força exercida pelo fio sobre o bloco. 

2. O João colocou os brinquedos num caixote e arrastou-o horizontalmente 5,0 m por ação da força 

�⃗�, de intensidade 34 N, que define com a direção do movimento um ângulo de 27º. Entre o caixote e 

o solo manifesta-se a força de atrito, 𝐹𝑎⃗⃗ ⃗⃗ , de intensidade 25 N.  

Calcule o trabalho realizado pela resultante das forças que atuam sobre o caixote durante o 

deslocamento referido. Apresente todas as etapas de resolução. 

3. Uma empresa de transportes e mudanças utiliza uma rampa para carregar móveis e mercadorias para os seus veículos. Um 

funcionário da empresa ao empurrar um móvel de 900 N exerce, paralelamente à superfície de apoio, uma força constante de 320 

N.  

 

Tem em atenção os dados que constam na figura e considera o atrito desprezável. 

3.1. Determine o trabalho realizado pelo peso do móvel ao longo da rampa. 

3.2. Determine a energia transferida pelo funcionário para o móvel desde o solo até ao interior do veículo de transporte. 

3.3. Determine o trabalho realizado por todas as forças que atuam sobre o móvel. 

4. A distância de travagem de um veículo é aproximadamente proporcional à sua energia cinética no instante em que esta manobra 

é iniciada. Se um automóvel de massa m, que se desloca à velocidade v, no instante em que é acionado o sistema de travagem, 

parar após ter percorrido a distância d, qual será a distância de travagem se a sua velocidade inicial for o dobro, 2v? 

5. O professor de Física e Química do João e do Paulo, após o estudo de forças conservativas 

e não conservativas, apresentou uma questão sobre este tema, com base no esquema da 

figura. Calcule o valor do trabalho realizado pelo peso do corpo, de massa 1000 g, entre as 

posições A e B, ao descrever as diferentes trajetórias assinaladas na figura. Esta questão 

suscitou uma discussão entre os dois amigos, visto que o João considerou não ser possível 

dar resposta à questão, pois como as trajetórias 1, 2 e 3 não são retilíneas e como 

desconhece a distância entre as posições B e C, não é possível calcular o trabalho realizado 

pelo peso, enquanto o Paulo argumentou que tal facto não suscita qualquer problema, uma 

vez que o peso é uma força conservativa. Qual dos amigos terá a razão? Justifique. 
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6. Um contentor de massa 1,5 t é retirado através de um guindaste, da plataforma de um reboque de altura 1,2 m. Durante a 

manobra, o contentor é inicialmente içado a uma altura de 1,0 m de plataforma. 

6.1. Considerando como posição de referência a plataforma, com altura e energia 

potencial gravítica nulas, calcule o valor da energia potencial gravítica do sistema Terra 

+ contentor quando o contentor: 

6.1.1. é elevado até à altura de 1,0 m da plataforma. 

6.1.2. é depositado no solo. 

6.2. Determine a variação de energia potencial gravítica do sistema Terra + contentor, desde a posição mais elevada (2) e o solo 

(3), considerando este como nível de referência. 

7. Localizada num grande parque vienense, o Prater, a famosa roda gigante Riesenrad faz parte da paisagem da cidade há mais 

de 100 anos. A roda desta estrutura de ferro, que se move a uma velocidade de 2,7 km/h, tem um diâmetro de 61 m e uma massa 

de 245 toneladas. Considere um turista, de massa 80 kg, que se encontra numa das 15 cabinas desta roda. Calcule o trabalho 

realizado pelo peso do turista quando a cabina em que se encontra se desloca da posição mais alta da roda até à mais baixa. 

8. Um dos principais motivos de atração existentes em parques infantis são os baloiços. Um 

baloiço é constituído por uma base suspensa por duas cordas, de igual comprimento e de 

massa desprezável, que suportam uma criança sentada na base que, quando posta a oscilar, 

descreve um movimento de vaivém entre duas posições extremas, A e C, em relação à posição 

de equilíbrio, B. Considere que a resistência do ar e o atrito nos pontos de suspensão das 

cordas é desprezável. 

8.1. Represente o baloiço ao deslocar-se de A para C e marque as forças que atuam sobre o 

sistema criança + base nas posições A, B e C, considerando que este pode ser representado 

como uma partícula material. 

8.2. Selecione a opção que completa corretamente a seguinte frase: o trabalho realizado pela resultante das forças que atuam sobre 

o sistema criança + base, quando se desloca de A para B é (__): 

(A) Superior ao trabalho realizado pelo peso. 

(B) Depende da intensidade da tensão exercida pelas cordas. 

(C) Igual ao trabalho realizado pelo peso. 

(D) Independente da diferença de altura entre as posições A e B. 

8.3. A posição extrema A, encontra-se a uma altura de 1,0 m em relação à posição de equilíbrio B, considerada como posição de 

referência de energia potencial gravítica nula. A massa do sistema criança + base é de 45 kg.  

8.3.1. Determine o módulo da velocidade com que o sistema passa na posição B. 

8.3.2. Determine a altura da posição C em relação à posição de equilíbrio. 

8.3.3. Determine o trabalho realizado pelo peso quando o baloiço se desloca de B para A até uma 

posição D, que se encontra a 60 cm de altura em relação à posição de equilíbrio. 

8.3.4. Determine a energia cinética do sistema na posição D. 

Bom trabalho Jovens Cientistas! 
Soluções 

1. 10 N 

2. 26 J 

3.1. – 900 J 

3.2. 936 J 

3.3. 36 J 

4. d’=4d (quadruplo) 

5. W1=W2=W3=W4=0,02 J 

6.1.1. 1,5 × 104𝐽 

6.1.2. −1,8 × 104𝐽 

6.2. −3,3 × 104𝐽 

7. 4,9 × 104𝐽 

8.1. Marcar peso e tensão 

8.2. Opção C 

8.3.1. 4,5 m/s 

8.3.2. 1,0 m 

8.3.3. −2,7 × 102𝐽 

8.3.4. 1,8 × 102𝐽 


