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1) (i) Determine o tempo tH necessário para a uma pedra arremessada para cima com velocidade

v0 atingir a altura máxima H e calcule essa altura.

(ii) Determine o tempo de vôo da pedra até que ela volte à altura do arremesso.

(iii) Mostre que nesse movimento o tempo de subida é igual ao de descida.

(iv) Mostre que em cada ponto durante a descida a pedra tem velocidade de mesmo módulo

e sentido oposto ao da velocidade que tem nesse mesmo ponto durante a subida.

2) Um foguete é lançado verticalmente, da superf́ıcie da Terra, partindo do repouso, com módulo

de aceleração constante igual a 2g durante o tempo de queima do combust́ıvel que dura T

segundos a partir do instante de lançamento. Despreze a resistência do ar e a variação

do módulo da aceleração da gravidade g. O foguete retorna para a superf́ıcie terrestre no

instante t = Ttot. O objetivo desta questão será determinar Ttot. Para tanto responda aos

seguintes itens: (i) Considerando um eixo vertical Oy apontando para cima, faça um gráfico

da aceleração como função do tempo entre t = 0 e t = Ttot. (ii) Encontre a velocidade do

foguete no instante em que acaba o combust́ıvel. (iii) Faça um gráfico da velocidade como

função do tempo entre t = 0 e t = Ttot. (iii) Determine a altura máxima atingida, Hmáx, em

relação a superf́ıcie da Terra. (iv) Faça um gráfico da posição como função do tempo entre

t = 0 e t = Ttot. (v) Qual é o tempo total, Ttot, do instante em que o foguete foi lançado até

o ponto em que ele retorna à superf́ıcie da Terra?

3) Uma part́ıcula segue uma trajetória indicada na

figura ao lado. Entre os pontosB eD, a trajetória

é uma linha reta. Desenhe o vetor aceleração em

A, C e E para os casos em que (a) a part́ıcula se

move com velocidade constante; (b) a part́ıcula

se move com módulo da velocidade que cresce uni-

formemente; (c) a part́ıcula se move com módulo

de velocidade que decresce uniformemente.

4) Em um movimento circular anti-horário de raio R a o módulo v da velocidade da part́ıcula

é dado por v = αRt, onde α é uma constante positiva. (i) Determine as componentes

radial e tangencial da aceleração da part́ıcula. (ii) Determine em que instante essas duas

componentes são iguais e encontre o módulo da velocidade da part́ıcula nesse instante.
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5) Na figura ao lado, está representada a função

posição com respeito ao tempo de um corpo que

descreve o movimento unidimensional num dado

referencial. Pede-se:

(i) Represente qualitativamente num gráfico a

velocidade do corpo como função do tempo.

(ii) Represente qualitativamente num gráfico a

aceleração com respeito ao tempo deste corpo.

t

x

6) Uma bola de neve, rola do telhado de um celeiro que possui inclinação

para baixo igual a θ (ver figura ao lado). A extremidade do telhado

está situada a H m acima do solo e a bola de neve possui módulo

da velocidade igual a v0 quando ela abandona o telhado. Despreze a

resistência do ar.

(i) Dado o sistema de coordenadas descrito na figura, escreva o vetor

posição inicial −→r0 da bola, o vetor velocidade inicial −→v0 da bola e o

vetor aceleração da bola, a partir do momento em que esta abandona

o telhado. (ii) Escreva o vetor posição da bola, −→r (t), a partir do

momento em que esta solta-se do telhado. (iii) Escreva o vetor velo-

cidade da bola, −→v (t), a partir do momento em que esta solta-se do

telhado. (iv) A qual distância D a bola atinge da parede do celeiro

e com qual vetor velocidade a bola toca o solo?
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7) Uma pedra é arremessada verticalmente para cima com velocidade inicial v0 ao mesmo tempo

que outra pedra é solta na mesma vertical de uma altura h acima da primeira. Encontre o

instante e a altura da colisão.

8) Uma part́ıcula descreve um movimento circular, com velocidade de módulo constante e igual

a V . (i) Calcule o peŕıodo T do movimento circular. Num intervalo de tempo em que a

part́ıcula percorre
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da circunferência determine: (ii) o módulo do vetor velocidade média

neste intervalo de tempo e (iii) o módulo do vetor aceleração média neste intervalo de tempo

considerado.

9) Um sistema de coordenadas tem origem no solo de uma região plana horizontal, e dessa

origem é lançado um projétil que faz um ângulo maior que zero com a horizontal. Ao passar

por sua altura máxima o projétil tem uma velocidade ~vH e ao atingir o solo tem vetor posição

~rA. Podemos afirmar sobre os produtos escalares desses vetores com o vetor aceleração que:

(a) ~vH ·~g > 0 e ~rA ·~g = 0; (b) ~vH ·~g < 0 e ~rA ·~g = 0; (c) ~vH ·~g > 0 e ~rA ·~g < 0; (d) ~vH ·~g > 0

e ~rA · ~g > 0; (e) ~vH · ~g = 0 e ~rA · ~g = 0. Justifique!
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