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1) A função loǵıstica (desenhada na figura abaixo) é muito utilizada para modelar o cresci-
mento ou distribuição de populações. Ela é usada em diversas áreas como economia, qúımica,
biologia e f́ısica. Uma de suas aplicações em ecologia é para modelar crescimento populacional.
Uma função genérica loǵıstica pode ser modelada por um comportamento em ”S-shaped”, ou
formato S de crescimento de alguma população P em função de alguma variável x.

Figure 1: http://en.wikipedia.org/wiki/Logistic_function#In_ecology:_modeling_

population_growth

(a) Com base no gráfico, faça um esboço da taxa de crescimento (derivada) da população
(função loǵıstica), em função de x.

(b) Em que pontos o crescimento da população é máximo/mı́nimo?
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2) Considere a curva abaixo

(a) Estime a inclinação da curva nos pontos x = −2 e x = −4. Utilize ∆y/∆x.

(b) Sabendo que a curva acima é dada pela equação y = −(x + 2)2 + 4, calcule sua derivada
nos pontos x = −2 e x = −4, e compare com sua estimativa do item anterior.

3) Romeo está sob o balcão da Julieta e joga um presente para ela (na vertical). Sabendo
que o presente passou pelo parapeito do balcão 0,5 segundo após ser lançado e que ficou por 1
segundo acima da altura do parapeito. Responda:

(a) Qual era a velocidade inicial do presente quando foi lançado?

(b) Caso Julieta não consiga pegar o presente até ele passar pelo parapeito (na descida), quanto
tempo tem Romeo para reagir e pegar o presente antes que ele quebre no chão?
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4) Um projétil é lançado para cima verticalmente com velocidade de 20 m/s de uma altura
de 25 m em relação ao solo. Desprezando a resistência do ar e considerando a aceleração da
gravidade como 10 m/s2, determine:

(a) A função que descreve a posição do projétil em função do tempo. Esboce o gráfico.

(b) A função que descreve a velocidade do projétil em função do tempo. Esboce o gráfico.

(c) A altura máxima atingida.

(d) O instante em que o projétil atinge o solo.

(e) A velocidade com que ele atinge o solo.

5) Abaixo representamos graficamente a altura da maré como função do tempo a partir do
dia 3/2/2013 utilizando a tábua de marés da página eletrônica do Banco Nacional de Dados
Oceonográficos (http://www.mar.mil.br/dhn/chm/tabuas/index.htm) para a Ilha da Trindade
(ES/Brasil). Acima do gráfico está indicada também a fase da lua (iniciada no começo da
palavra correspondente).
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(a) Quantos fenômenos periódicos independentes são viśıveis nesses dados? Qual o peŕıodo e
frequência de cada um?

(b) Para as medidas de maré alta, aproxime os pontos por uma função do tipo seno ou cosseno,
deixando claro o seu racioćınio.

(c) Utilizando a função obtida no item anterior, qual será aproximadamente a altura da maré
alta no dia da provinha 1 deste curso?

6) Uma abelha movimenta-se para cima e para baixo com uma velocidade vertical v(t) =
sin(t/10) m/s.

(a) Qual a velocidade da abelha no instante t = 2π/3 s?

(b) Qual é a aceleração nesse mesmo instante?

7) A tabela a seguir mostra um conjunto de medidas de posição em função do tempo obtidas
para um oscilador harmônico (considere t em segundos e x em metros).

Represente em um gráfico a função obtida.

(a) Qual o peŕıodo, a frequência, e a amplitude do movimento?

(b) Proponha uma função que descreva os pontos com razoável precisão.

4



F́ısica Para Ciências Biológicas - 2014
LISTA DE EXERCÍCIOS 1 - CASA
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(c) Qual a máxima velocidade instantânea atingida pelo oscilador? Em que ponto de sua
trajetória ela ocorre?

(d) Mostre que a função escolhida satisfaz a equação: ∂2x(t)/dt2 = −ω2x(t) . Qual o valor de
ω ?

8) A funda era uma arma muito utilizada no Egito antigo. Ela consiste em um pedaço de
couro com uma corda amarrada de cada lado. Uma pedra era colocada no couro e este era
girado por cima da cabeça, como mostram as figuras abaixo.

http://en.wikipedia.org/wiki/Sling_%28weapon%29

Quando se soltava uma das cordas, a pedra era lançada. Bons atiradores conseguem lançar
uma pedra a mais de 200 Km/h. Considerando que cada corda tem comprimento de 1 metro,
determine:

(a) Qual a velocidade angular necessária para se lançar uma pedra a 200 Km/h?

(b) Quantas voltas por segundo corresponde essa velocidade angular?
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9) Considere um corpo que descreve a trajetória circular abaixo, onde o raio da trajetória é
de 10cm.

O movimento não é periódico pois o ângulo do corpo como função do tempo obedece à função
horária, Θ(t) = π/2 + πt2 , para o tempo em segundos.

(a) Encontre e discuta em que instantes o corpo volta a cruzar o ângulo inicial.

(b) Obtenha a expressão para o vetor velocidade ~v(t) , e para a o seu módulo.

(c) Represente num sistema cartesiano os vetores velocidade para t=0, 1, 2s, a que ângulos
estão associados?

(d) Obtenha a expressão para o vetor aceleração ~a(t) . Identifique a componente tangencial
e centŕıpeta, justifique sua resposta. Obtenha a expressão para o módulo de cada uma.
Note que o vetor velocidade é tangente à circunferência e o vetor posição é oposto à direção
“centŕıpeta”.
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10) O LHC é o maior acelerador de part́ıculas do mundo, feito para estudar diversas previsões
da f́ısica de part́ıculas. Ele é formado por um túnel subterrâneo circular de 27 Km de extensão
com equipamentos especiais e acelera part́ıculas, como prótons e antiprótons, até atingirem
11000 voltas por segundo, quando então ocorrem as colisões.

(a) Qual a velocidade angular do próton em rad/s no instante da colisão?

(b) Qual o módulo da velocidade do próton, em km/s, relativamente ao solo, no instante da
colisão?

(c) Calcule o percentual dessa velocidade em relação ao módulo da velocidade da luz (300000
km /s).
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