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3. Forças, movimentos e energia
3.2. Trabalho

Responde às seguintes questões consultando o teu manual. [Págs. 98-101]

1. Em cada uma das frases que se seguem, seleciona o termo que torna a frase correta. [Pág. 98]

 (A)  Quando dois corpos a temperaturas iguais/diferentes são postos em contacto, há 
transferência de energia/matéria do corpo que se encontra a temperatura mais alta/
baixa para o corpo que se encontra a temperatura mais alta/baixa até se atingir o 
equilíbrio químico/térmico.

 (B)  O equilíbrio químico/térmico entre os dois corpos atinge-se quando os três/dois corpos 
ficam a diferente/igual temperatura.

 (C)  Uma forma de conservar/transferir energia entre sistemas é através da realização de 
esforço/trabalho por ação de trabalho/forças. 

2. Nas figuras 90 e 91 podes ver um corpo que se encontra parado sobre uma superfície horizontal 
sem atrito e que sofre um deslocamento, Dx», devido à ação de uma força horizontal, F». 
Completa o seguinte esquema que diz respeito à energia transferida para o corpo por ação 
da força, F», que tem a mesma direção e sentido do deslocamento, Dx». [Pág. 99] 

3. Nas figuras 92 e 93 podes ver um corpo que se encontra em movimento sobre uma superfície 
horizontal rugosa e que sofre um deslocamento, Dx», devido à ação de uma força horizontal, 
F». Completa o seguinte esquema que diz respeito à energia transferida do corpo para o 
exterior por ação da força, Fa

», que tem a mesma direção mas sentido oposto ao do 
deslocamento, Dx». [Pág. 100]

a expressão que permite, neste caso, calcular o trabalho realizado pela força é

  e  

W =  

Quando a força tem  
a mesma do deslocamento,

a expressão que permite, neste caso, calcular o trabalho realizado pela força é

  mas sentido 
  ao

W =  

Quando a força tem 
a mesma do deslocamento,
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