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FÍSICA GERAL | 21048 

Período de realização e limite de entrega 

[consultar datas no PUC e fóruns da UC] 

Temática 

Mecânica 

Critérios de avaliação e cotação 

Na avaliação do trabalho serão tidos em consideração os seguintes 

critérios e cotações, para cada questão/alínea: 

1. 20 ± 10%: identificação dos princípios físicos em jogo. 

2. 40 ± 10%: colocação do problema em equação. 

3. 40 ± 10%: rigor dos cálculos e interpretação dos resultados. 

É necessário justificar adequadamente todos os cálculos efetuados. 

Cálculos não justificados = cotação nula.  

Instruções 

Deve redigir o seu E-fólio no Modelo de Resolução disponibilizado na 

pasta "Enunciados de provas e OR" da página-mãe da turma. 

O nome de ficheiro a submeter deve seguir o formato abaixo: 

[NºEstudante]_[Nome]_[Apelido]_efolioA_FisGeral   i.e. 

1234567_Zacarias_Mandragónio_efolioA_FisGeral 

O ficheiro a enviar não deve exceder 8 MB. 
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QUESTÕES: 

Q1. [1,5 val] Uma pedra é lançada na vertical, de uma altura de 10 

m e para cima. Na sua descida, passa por uma altura de 5,0 m com 

rapidez 10,1 m/s. 

 

(a) (1,0 val) Qual a velocidade inicial da pedra? 

(b) (0,5 val) Qual a velocidade média da pedra entre os instantes de 

lançamento e passagem pelos 5,0 m?  
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Q2. [2,5 val] Na montagem abaixo o bloco, inicialmente em repouso, 

tem 2,5 kg e há atrito entre o bloco e plano, de coeficiente estático 

𝜇! = 𝜇" = 1,2. O plano é inclindado a 30º e a força F aplicada varia no 

tempo de acordo com 𝐹(𝑡) = 1 + 2𝑡 (no SI e para 𝑡 ≥ 0). 

 

(a) (0,5 val) Prove que antes de a força atuar o bloco não escorrega 

plano abaixo. 

(b) (1,0 val) Calcule o instante em que o bloco se começa a mover.  

(c) (1,0 val) A dada altura a força cessa de atuar e o bloco acaba por 

se imobilizar a uma distância de d = 5,0 m acima do local onde 

iniciou o movimento, ao longo do plano. Calcule o trabalho de todas 

as forças no movimento acima descrito. 

 


