
Turma Data  –  –  Professor  

Escola 

Nome N.º 

Ficha de Trabalho

do 9.° ano
D

PA
9D

P ©
 Porto Editora

2. Forças e movimentos
2.1. Forças 

Responde às seguintes questões consultando o teu manual. [Págs. 55-63] 

1. Em cada uma das frases que se seguem, seleciona o termo que torna a frase correta. [Págs. 55 e 56]

 (A)  A letra/palavra “interação” significa “ação/reação recíproca entre dois corpos”.

 (B)  Uma força é toda a causa capaz de formar/deformar um corpo ou de alterar o estado de 
sossego/repouso ou de movimento de um corpo.

 (C)  Da mesma forma/substância que para molhar/amarrotar uma folha de papel é 
necessário exercer calor/forças sobre ele, para rasgar/secar uma folha de papel também 
é necessário exercer forças sobre.

 (D)  Alterar/Manter o estado de repouso ou de movimento de um corpo significa manter/
alterar a sua velocidade, isto é, significa rodar/alterar a direção da velocidade e/ou 
somar/alterar o seu valor.

 (E)  Pode-se explicar a forma retilínea/elíptica da trajetória dos planetas considerando que, sobre 
cada um deles, atua/reage uma força/velocidade que os faz curvar e ter essa trajetória.

 (F)  As forças são miudezas/grandezas físicas escalares/vetoriais que não podem/podem 
ser caracterizadas por um valor.

2. Completa o seguinte esquema com as palavras em falta. [Pág. 57]
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3. Completa o seguinte esquema com as palavras em falta, tendo em atenção a figura 50, que diz 
respeito à força resultante de um sistema de duas forças com a mesma direção e sentido. 
[Págs. 59 e 60] 

 

4. Completa o seguinte esquema com as palavras em falta, tendo em atenção a figura 51, que diz 
respeito à força resultante de um sistema de duas forças com a mesma direção mas sentidos 
opostos. [Págs. 60 e 61] 
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