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Introdução à física – FAP 100 
Segunda lista: 14/03/2003 

 
Tarefa de leitura: 

1. Obrigatória: (a) Capítulo 2 do Moysés;   (b) Notas de aula: complementos de cálculo, 
partes 1 (limites) e 2 (derivadas). 

2. Optativa: Feynman, volume I, capítulo 5 

 
Lista 1 (aula) 
 

1. A escolha da origem e da orientação do referencial para o estudo de um movimento não 
pode influir no resultado final. Por exemplo, numa corrida de fórmula 1, todos os 
torcedores, independente do lugar na arquibancada, devem concordar sobre qual é o carro 
que atravessa primeiro a linha de chegada!  Neste exercício vamos construir alguns 
gráficos de posição (s)  X tempo (t) para um mesmo carro de fórmula 1 na reta em frente à 
arquibancada de um autódromo. Suponha que um carro entre no trecho reto da pista às 
11:05:34 e saia dele às 11:05:46, percorrendo os 960 m em 12 s. A figura abaixo 
representa a reta e a posição de alguns observadores. Suponha que todos os 
observadores escolham a posição em que estão como origem do sistema de referência e 
disparem o cronômetro quando o carro passa na sua frente. Porém cada um orienta 
sempre o eixo da sua esquerda para a direita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Calcule a velocidade do carro, suposta constante.  

b) Desenhe o sentido da orientação do sistema de referência, visto de cima, para os 
observadores 1 e 4 e depois para os observadores 2 e 3. Qual o sinal da velocidade para 
os observadores 1 e 4? E Para os observadores 2 e 3? 

c) Complete a tabela abaixo. Não esqueça de indicar o sinal da velocidade. Lembre-se que a 
posição inicial (s0) é a posição do carro de corrida no instante t=0, (ou seja, no momento 
em que o cronômetro é disparado). Indique também a posição, no sistema de referência de 
cada observador, dos observadores 1 e 2 (inicio da reta), da linha de chegada (observador 
4) e do observador 3 (final da reta). 
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Observador Velocidade Posição inicial 
(s0) 

Inicio da reta 
(observadores 1 e 2) 

Chegada 
(observador 4) 

Final da reta 
(Observador 3) 

1      

2      

3      

4      

 

d) Escreva a equação horária do carro de corrida segundo cada um dos observadores. 

e) Num mesmo papel, com uma mesma escala, faça o gráfico das equações horárias que 
descrevem o movimento do carro segundo os observadores 1,2,3 e 4. Indique no gráfico o 
segmento de reta que representa o tempo gasto pelo carro de corrida para percorrer a 
distância entre o início da reta  e a linha de chegada, em cada um dos casos. Este intervalo de 
tempo deve ser o mesmo para todos os casos? Por que? 
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2. Na célebre corrida entre a lebre e a tartaruga, a velocidade da lebre é de 30 km/h e a da 
tartaruga é 1,5 m/min. A distância total a percorrer é 600 m, e a lebre corre durante 0,5 min 
antes de parar para uma soneca. Qual é a duração máxima da soneca para que a lebre 
não perca a corrida? Resolva analiticamente e graficamente.  Suponha agora que a lebre 
tem uma velocidade VL, a tartaruga uma velocidade VT e a distância a percorrer seja D.  
Expresse o tempo máximo da soneca em função de VL, VT  e D. 

3. Você quer treinar para malabarista, mantendo duas bolas no ar, e suspendendo-a até uma 
altura máxima de 2 m. De quanto em quanto tempo, e com que velocidade, tem que 
mandar as bolas para cima? 

4. Numa rodovia de mão dupla, um carro encontra-se 15 m atrás de um caminhão (distância 
entre pontos médios), ambos trafegando a 80 km/h. O carro tem uma aceleração máxima 
de 3 m/s2. O motorista deseja ultrapassar o caminhão e voltar para a sua mão 15 m 
adiante do caminhão. No momento em que começa a ultrapassagem, avista um carro que 
vem vindo em sentido oposto, também a 80 km/h. A que distância mínima precisa estar o 
outro carro para que a ultrapassagem seja segura? 

5. Um elevador sobe com uma aceleração, para cima, de 1,2 m/s2. No instante em que sua 
velocidade é 2,4 m/s, um parafuso solto cai do teto do elevador, que está a 2,7 m do seu 
piso. Calcule: (a) O tempo que o parafuso gasta para atingir o piso e (b) o seu 
deslocamento em relação ao poço do elevador. 

6. Um homem de altura h, movendo-se com velocidade constante V, passa sob uma lâmpada 
que está colocada a uma altura H. Determine a velocidade do extremo da sombra da 
cabeça do homem. 

 

Lista 2 (casa) 

1. Um método possível para medir a aceleração da gravidade g consiste em lançar uma 
bolinha para cima num tubo onde se fez vácuo e medir com precisão os instantes t1 e t2 de 
passagem (na subida e na descida, respectivamente) por uma altura Z conhecida, a partir 
do instante de lançamento. Mostre que  

21

2
tt
zg =  

2. Um corpo cai de uma altura h, partindo do repouso. Os tempos gastos na primeira e na 
segunda metade da queda são t1 e t2, respectivamente. Calcule t2 / t1. 

3. Na cobrança de um pênalti, no jogo de futebol, a bola é chutada a distância de 11 m do 
gol, e a velocidade típica da bola é de 100 km/h. O tempo que o goleiro gasta para cair é 
aproximadamente igual ao tempo que um objeto gasta para cair de uma altura h/2, onde h 
é a altura do goleiro. Calcule (a) o tempo que a bola leva no trajeto até o gol e (b) o tempo 
que o goleiro leva para cair. (c) É possível que o goleiro pegue uma bola rasteira sem pular 
antes do chute? 

4. Dois carros partem simultaneamente do repouso separados por uma distância de 300m, 
indo um em direção ao outro. Um carro tem aceleração constante de 2,00 m/s2 e o outro 
tem aceleração constante de – 3,00 m/s2. (a) Quanto tempo os carros levam para passar 
um pelo outro? (b) Quanto o carro mais rápido se desloca até esse encontro? Faça um 
gráfico com o movimento dos dois carros e indique como o problema poderia ser resolvido 
através dele. 
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5. O gráfico abaixo representa a velocidade como função do tempo de um ponto material num 
movimento  retilíneo. Sabendo-se que no instante t = 0  a posição do corpo é 1 m: (a) 
Construa o gráfico da coordenada x(t) como função de t. Sugestão: refaça o gráfico em u 
papel milimetrado e determine as coordenadas x em intervalos de 0,2 s. (b) Construir o 
gráfico da aceleração a(t) como função do tempo. (c) Determine a velocidade média e a 
aceleração média entre os instantes t = 2s  e t = 7 s. 
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