
Lista Complementar à nº 2. Abril de 2006. 

Ponto material extenso 
1) Um caminhão reboca duas carretas à velocidade constante de 100 km/h. O tempo necessário para 
que o conjunto todo atravesse completamente uma ponte com 279 m de comprimento é 11,2 s. Qual 
é o tamanho total do veículo? 
 
2) Em um experimento de física, duas esferas podem mover-se sem atrito dentro 
de um tubo de vidro vertical, sem atmosfera e com diâmetro um pouco maior que 
o diâmetro das bolinhas, d = 5 cm, conforme a figura ao lado. O comprimento 
total do tubo é c = 1,00 m. Num mesmo momento, a bolinha de baixo é lançada 
para cima com velocidade vo = 4,5 m/s e a de cima é abandonada.  

a) Determine o local da primeira colisão; faça um esboço para mostrar qual 
o ponto de referência. 

b) Represente os movimentos das duas esferas com gráficos de posição em 
função do tempo num mesmo sistema de eixos coordenados, desde o 
lançamento até a colisão. 

c) Mesmo que no item b, para as velocidades em função do tempo. 
d) Mesmo que no item c, para as acelerações em função do tempo. 
e) Qual a maior velocidade com que a esfera de baixo pode ser lançada para 

que a primeira colisão aconteça somente quando ela volta ao ponto de lançamento? 
Sugestão: Esboce os gráficos de posição por tempo num mesmo sistema de eixos 
coordenados, de modo que a colisão aconteça no ponto requerido. 

 
3) Dois carros com comprimento " = 5 m trafegam um atrás do outro numa avenida, ambos a 
velocidade vo = 72 km/h e separados por uma distância d = 40 m, conforme a figura, quando o farol 
fecha e o carro 1 começa a brecar com aceleração de módulo constante e igual a a1 = 4,0 m/s2 até 
parar. 

Responda às questões abaixo destacando as equações horárias dos movimentos usadas, deixando 
claro a qual parte do carro (pára-choque da frente, de trás, centro) ela se refere. 

a) Qual o intervalo de tempo entre o início da frenagem e a parada total do carro 1? 
b) Qual a distância percorrida pelo carro 1 desde o início da frenagem? 
c) Determine a aceleração de módulo mínimo que é necessária para evitar a colisão supondo 

que o carro 2 tenha iniciado a frear 0,5 s após o carro 1 e tenha acelerado uniformemente até 
parar. 

d) Represente os movimentos dos dois carros com gráficos de posição em função do tempo 
num mesmo sistema de eixos coordenados. 

e) Mesmo que no item d, para as velocidades em função do tempo; 
f) Mesmo que no item d, para as acelerações em função do tempo. 
g) Marcando a origem de coordenadas na posição do pára-choque de trás do carro 1 quando ele 

inicia a frenagem, qual seria o ponto de colisão caso o carro 2 iniciasse a brecar 
simultaneamente com uma aceleração de módulo 1,0 m/s2 que permanecesse constante até a 
colisão? Determine a diferença de velocidades no instante de colisão. 

c

d 

d 

d 

" " 

2 1 


