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2. Forças e movimentos 
2.3. Forças que se opõem ao movimento 

Responde às seguintes questões consultando o teu manual. [Págs. 74-78] 

1. Completa cada uma das seguintes frases que dizem respeito à força de resistência do ar. [Pág. 74] 

 (A)  Uma das   que se opõem ao   de um corpo é a força de 
  do ar.

 (B)  A força de   do ar tem sempre   oposto ao sentido do 
 .

 (C)  A   de resistência do ar está sempre presente quando um 
  se movimenta através do  .

2. Na figura podes ver um paraquedista em queda na vertical. [Pág. 74]

 2.1.  Representa na figura a força de resistência do ar e o peso do paraquedista. [Pág. 78]

 2.2.  Completa o seguinte texto de modo a determinares a resultante das forças que atuam no 
paraquedista, num instante em que a intensidade da força de resistência do ar é 480 N e o 
valor do peso do paraquedista é 600 N. [Pág. 78]

   “As duas forças, P» e R»ar, que atuam no   têm a   direção e 
sentidos  . Assim, a força resultante tem direção e sentido 
  ao da força de   intensidade e intensidade igual à 
diferença entre a intensidade de P» e a   de R»ar, ou seja:

  FR = P - Rar 
  substituindo pelos valores fica:
  FR =   -    §  FR =   N” 
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3. Completa cada uma das seguintes frases que dizem respeito às forças de atrito. [Pág. 76] 

 (A)  A força de   é uma força que se   ao deslizamento ou à 
tendência para esse  . 

 (B)  A   de atrito resulta da interação do corpo com a superfície em 
 . 

 (C)  A   de   depende da natureza e   das 
  em contacto. 

4. Nas figuras (A) e (B) podes ver um mesmo corpo em duas situações diferentes: quando desliza 
sobre uma superfície polida (A) e quando desliza sobre uma superfície rugosa (B). [Pág. 76]

 (A) (B) 
Sentido do movimento

Superfície polida    

Sentido do movimento

Superfície rugosa

 4.1.  Representa nas figuras (A) e (B) a força de atrito nas duas situações referidas: quando o corpo 
desliza sobre a superfície polida e quando desliza sobre a superfície rugosa. [Pág. 76]

 4.2.  Completa a seguinte frase. [Pág. 76]

   A força de atrito é   no caso em que o corpo   sobre a 
superfície rugosa.

5. Em cada uma das frases que se seguem, seleciona o termo que torna a frase correta.  
[Págs. 76 e 77] 

 (A)  Existe atrito/detrito entre as peças/taças mecânicas de uma máquina/obra. 

 (B)  Para diminuir/aumentar o atrito e reduzir o desgaste das peças, é impossível/possível 
utilizar, por exemplo, óleos energéticos/lubrificantes ou suplementos/rolamentos. 

 (C)  Quando um corpo desliza/salta pelo escorrega de um parque aquático, pode existir 
detrito/atrito.

 (D)  Para aumentar/diminuir o atrito entre o corpo e o escorrega de um parque temático/
aquático e, assim, favorecer o deslizamento, utiliza-se água/óleo. 

 (E)  Quando um condutor trava o seu veículo, as rodas deixam de parar/rodar e são as forças 
de atrito entre os pneus e a estrada que permitem diminuir/aumentar a velocidade do 
veículo até mesmo parar/rodar. 

 (F)  Quando nos deslocamos a pé, seja a nadar/caminhar ou a correr, são as forças de atrito 
entre os nossos sapatos e o solo que evitam/facilitam que escorreguemos, permitindo 
maior/menor aderência ao solo. 
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