Física e Química A
Ficha de trabalho nº 1: Revisões da Unidade 2
Física 10.º Ano
GRUPO I
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Use g = 10 m s‐2

(R: h = 2,1 × 10-1 m).

GRUPO II
1. Um berlinde com massa de 25 g é lançado verticalmente para cima. Supondo que a velocidade do
berlinde, quando atinge a posição sitiada a 2,0 m acima do ponto do lançamento, vale 3,8 m/s,
determine, considerando desprezável a resistência do ar,

2.

1.1.

A energia cinética do berlinde no instante em que foi lançado. (R: Ec = 0,68 J

1.2.

A altura máxima atingida pelo berlinde. (R: h = 2,7 m)

Uma bola, com a massa de 200 g, é atirada verticalmente para cima com a velocidade de 15,0 m/s,
atingindo a altura de 10,5 m em relação ao nível horizontal de lançamento.
2.1. Determine, em percentagem, o valor da energia que foi dissipada devido ao atrito. (R: 6,7%)
2.2. Indique onde e como se manifesta a energia dissipada.
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GRUPO III

(R: ΔEm = –1,8 × 103 J),
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GRUPO IV
Um grupo de alunos realizou um conjunto de ensaios com a finalidade de medir a variação da energia
mecânica de um bloco de madeira quando desliza ao longo de uma prancha inclinada em relação à direcção
horizontal.
1.

Indique quais foram as grandezas físicas que os alunos tiveram de medir directamente.

2.

Após o cálculo dos valores da velocidade do bloco ao longo do plano inclinado os alunos construíram o
gráfico v =f(t).
Dos gráficos que se seguem indique o que mais se aproxima do correcto.

3.

Descreva como é que, a partir dos dados experimentais recolhidos pelos alunos, se pode medir a
variação da energia mecânica entre o topo e a base do plano inclinado.

4.

Estabeleça a relação que existe entre a variação da energia mecânica do bloco e a força de atrito entre
as superfícies em contacto. (R:

5.
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Os alunos depois de obterem experimentalmente um valor para o módulo da variação da energia
mecânica do bloco,

Em , ...
Em tornou-se maior ou menor? Justifique.

5.1.

... aumentaram o declive do plano inclinado.

5.2.

... substituíram o bloco por outro do mesmo material, mas com massa dupla do primeiro e
mantiveram o declive do plano inclinado.
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Em tornou-se maior ou menor? Justifique.

