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Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

11º Ano                                                                                                                              Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 31 

Mecânica (Leitura, interpretação e expressão escrita) 

1. A figura (que não está à escala) ilustra uma experiência realizada numa aula de Física, na qual um carrinho é abandonado sobre 

uma calha inclinada, montada sobre uma mesa de tampo horizontal. O carrinho, abandonado na posição A, percorre a distância 

sobre a calha até à posição B, movendo-se depois, sobre o tampo da mesa, até à posição C. Considere desprezáveis todas as 

forças dissipativas e admita que o carrinho pode ser representado pelo seu centro de massa (modelo da partícula material). 

 

1.1. Explique porque é que a resultante das forças que atuam no carrinho não é nula no percurso AB. Comece por identificar as 

forças que atuam no carrinho nesse percurso.  

1.2. Indica, justificando, qual é o esboço do gráfico que pode representar o módulo da aceleração do carrinho, a, em função do 

tempo, t, decorrido desde o instante em que este inicia o movimento até ao instante em que atinge a posição C? 

 

2. Suponhamos que alguém vai a empurrar um carrinho por uma estrada retilínea e horizontal e que, subitamente, o larga. Antes 

de se imobilizar, o carrinho ainda percorrerá uma curta distância. Surge a pergunta: como será possível aumentar essa distância? 

Há vários meios, como por exemplo, olear o eixo e tornar a estrada mais lisa. Quanto mais lisa for a estrada e mais facilmente 

girarem as rodas, maior será a distância percorrida. O que acontece em consequência da lubrificação do eixo e do alisamento da 

estrada? Apenas isto: o efeito do que chamamos atrito diminui, tanto no contacto do eixo com as rodas, como no das rodas com a 

estrada. Isto já é uma interpretação teórica da evidência observável. Imaginemos uma estrada perfeitamente lisa e um sistema de 

eixos e rodas em que não houvesse atrito. Neste caso, nada interferiria no carrinho, que se moveria perpetuamente. Formulamos 

esta conclusão unicamente por força do pensamento, idealizando uma experiência que não pode ter realidade, visto ser impossível 

eliminar o atrito, mas que nos permite compreender melhor a relação entre forças e movimento.  

A. Einstein, L. lnfeld, A Evolução da Física, Livros do Brasil (adaptado)  

2.1. Das forças que atuam sobre o carrinho em movimento sobre uma superfície horizontal, a força gravítica, 𝐹𝑔⃗⃗⃗⃗  ⃗, e a força normal, 

𝐹𝑁
⃗⃗ ⃗⃗  , exercida pela estrada, compara as duas e indica se correspondem ou não, justificando, a um par ação-reação. 

2.2. Fundamente a afirmação de Einstein e lnfeld segundo a qual se pode aumentar a distância percorrida pelo carrinho, na situação 

descrita no texto, tornando a estrada mais lisa. 

3. A 2 de agosto de 1971, o astronauta David Scott, comandante da missão Apollo 15, realizou na Lua (onde a atmosfera é 

praticamente inexistente) uma pequena experiência com um martelo geológico (de massa 1,32 kg) e uma pena de falcão (de massa 

0,03 kg). No filme que registou essa experiência, é possível ouvir as palavras de Scott: «Se estamos aqui hoje, devemo-lo, entre 
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outros, a Galileu, que fez uma descoberta muito importante acerca da queda dos corpos em campos gravíticos. Considero que não 

há melhor lugar para confirmar as suas descobertas do que a Lua. Vou, por isso, deixar cair o martelo, que tenho na mão direita, e 

a pena, que tenho na mão esquerda, e espero que cheguem ao chão ao mesmo tempo.» Nas imagens registadas, vê-se Scott a 

segurar no martelo e na pena, aproximadamente, à mesma altura, e a largá-los em simultâneo. Os dois objetos caem lado a lado e 

chegam ao chão praticamente ao mesmo tempo. Scott exclama: «Isto mostra que Galileu tinha razão!»  

http://history.nasa.gov/alsj/a15/a15.clsout3.htm/#1670255 (adaptado) 

3.1. Identifique o facto, referido no texto, que levou Scott a considerar que a Lua era um lugar privilegiado para testar a hipótese de 

Galileu sobre o movimento de corpos em queda livre.  

3.2. Galileu previu que, na queda livre de um objeto, o tempo de queda: 

(A) depende da forma e da massa do objeto.  

(B) depende da forma do objeto, mas é independente da 

sua massa.  

(C) é independente da forma do objeto, mas depende da 

sua massa.  

(D) é independente da forma e da massa do objeto.  

3.3. O martelo e a pena caem lado a lado e chegam ao chão praticamente ao mesmo tempo, porque, estando sujeitos a forças 

gravíticas:  

(A) diferentes, caem com acelerações iguais.  

(B) iguais, caem com acelerações iguais.  

(C) iguais, caem com acelerações diferentes.  

(D) diferentes, caem com acelerações diferentes.  

3.4. Durante a queda da pena manteve-se constante, para o sistema pena+Lua, a: 

(A) energia cinética.  

(B) soma das energias cinética e potencial gravítica. 

  

(C) energia potencial gravítica.  

(D) diferença entre as energias cinética e potencial 

gravítica. 

4. Conta a lenda que no século XVII o italiano Galileu Galilei tendo deixado cair uma pedra grande e uma pedra pequena do cimo 

da torre de Pisa, verificou que ambas chegavam ao chão, aproximadamente, ao mesmo tempo. Qual é a pedra que deve, de facto, 

cair primeiro, se se ignorar a resistência do ar? A pedra grande, ou a pedra pequena? Ignorar a resistência do ar significa que se 

imagina que não há atmosfera. Se fizermos a experiência na Terra, deixando cair dois objetos do mesmo material, um muito grande 

e outro muito pequeno, constatamos que cai primeiro o objeto maior. Somos, então, levados pela intuição a concluir que devia cair 

primeiro a pedra grande, mesmo que se «desligasse» a resistência do ar. A Natureza nem sempre está, porém, de acordo com as 

nossas intuições mais imediatas. Se se «desligasse» a resistência do ar, a pedra grande e a pedra pequena cairiam ao mesmo 

tempo. No chamado "tubo de Newton" (um tubo de vidro onde se faz o vácuo} pode-se deixar cair, da mesma altura, objetos 

diferentes, por exemplo, uma chave e uma pena, e observar que chegam ao fundo do tubo exatamente ao mesmo tempo. Esse 

instrumento permite efetuar, em condições ideais, a hipotética experiência de Galileu na torre de Pisa.  

Carlos Fiolhais, Física Divertida, Gradiva, 1991 (adaptado)  

4.1. Na ausência de resistência do ar, o tempo de queda de um objeto depende:  

(A) da sua forma.  

(B) da sua massa.  

(C) da sua densidade.  

(D) da altura de queda.  

4.2. Considere um objeto que, após ter sido abandonado do cimo da torre de Pisa, cai verticalmente até ao solo. Sendo apreciável 

o efeito da resistência do ar sobre esse objeto, ele acaba por atingir a velocidade terminal. Escreva um texto, no qual caracterize o 

movimento de queda desse objeto, abordando os seguintes tópicos:  

• Identificação das forças que sobre ele atuam, descrevendo o modo como variam as intensidades dessas forças, durante a 

queda;  

• Descrição, fundamentada, da variação do módulo da sua aceleração durante a queda;  

• Identificação dos dois tipos de movimento que ele adquire durante a queda. 

Bom trabalho Jovens Cientistas! 


