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2. Forças e movimentos
2.4. Segurança rodoviária

Responde às seguintes questões consultando o teu manual. [Págs. 81-87]

1. Na figura seguinte podes ver um automóvel que se move sobre uma superfície horizontal, 
sem atrito, quando colide frontalmente com um obstáculo. [Págs. 82 e 83]

Obstáculo

 1.1.  Representa na figura o peso do automóvel, P», a força de reação normal do plano, N», e a 
força, F»O>A, que o obstáculo exerce sobre o automóvel. [Pág. 82]

 1.2.  Completa o esquema de modo a escreveres a expressão que permite determinar a 
intensidade da força, F»O>A, que o obstáculo exerce sobre o automóvel, em função da 
variação de velocidade, Dv, sofrida pelo automóvel e do intervalo de tempo, Dt, que dura a 
colisão. [Pág. 82]

 1.3.  Completa cada uma das seguintes frases. [Pág. 82] 

   (A)  Quanto   for a massa do automóvel,   é a força que o 
  exerce sobre o mesmo.

 

  de 
 

  de 
 

 

A expressão que permite determinar a intensidade da  
força que o obstáculo exerce sobre o automóvel é

 

onde

que dura a colisãodo automóvel sofrida pelo automóvel

Dv é a

é oé a

FO/A = *
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  (B)  Quanto   for a variação de   sofrida pelo automóvel, 
  é a   que o obstáculo exerce sobre o mesmo.

  (C)  Quanto   for o   de tempo que dura a  , 
  é a força que o   exerce sobre o automóvel.

2. Em cada uma das frases que se seguem, seleciona o termo que torna a frase correta.  
[Págs. 83 e 84] 

 (A)  Os veículos possuem zonas especialmente concedidas/concebidas que, em caso de 
acidente, sofrem informação/deformação.

 (B)  A existência/inexistência de zonas de material deformável nos veículos permite 
aumentar/diminuir o espaço/intervalo de tempo de colisão e, desta forma, aumentar/
diminuir, em caso de acidente, a força/velocidade que o obstáculo exerce no veículo.

 (C)  Os airbags impedem/permitem, em caso de substituição/colisão, aumentar o intervalo 
de tempo no qual as forças atuam e, assim, diminuir/aumentar a intensidade das 
mesmas.

 (D)  Os airbags, ao serem esvaziados/insuflados durante a colisão, funcionam como um 
sistema de forças/amortecimento que permite, entre outros, aumentar/diminuir o 
intervalo de tempo/velocidade no qual as forças atuam e, assim, diminuir/aumentar a 
intensidade das mesmas.

3. Completa cada uma das seguintes frases. [Págs. 84-86] 

 (A)  Se a   das forças que atuam sobre um corpo for nula, o corpo permanece 
em   ou em movimento retilíneo  .

 (B)  Os cintos de  , os airbags e os   de cabeça são três 
dispositivos que podem   os danos dos passageiros quando estes são 
projetados para fora dos lugares que ocupam.

4. Completa o seguinte esquema com as palavras em falta. [Págs. 86 e 87]

 

A  

é uma grandeza física 
escalar definida como a 
intensidade da força, F, 

exercida perpendicularmente 
sobre uma superfície, por 
unidade de área, A, dessa 

superfície

representa-se pela letra
 

cujo símbolo é   
ou  

a sua unidade no Sistema 
Internacional de Unidades, 

SI, é o newton por 
  quadrado 

ou  
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