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Para o trecho de caminhada representado abaixo obtido na chapada dos veadeiros (GO/Brasil),
o “perfil altimétrico” abaixo é obtido, onde h é a altura medida em relação ao ńıvel do mar e d
é a distância medida ao longo da trajetória da caminhada a partir do ponto de sáıda.

Represente esquematicamente (aproximada e semiquantitativamente) a curva da derivada
(inclinação) desse perfil, “dh/dd”, entre 0 e 5km. Podemos simplificar o perfil traçando curvas
médias sobre o perfil acima.
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2) A quantidade de água nos reservatórios da SABESP em um determinado peŕıodo deste
ano foram, registradas no gráfico abaixo. A data 0 no eixo das abscissas representa o mês da
pesquisa e o eixo das ordenadas representa a porcentagem em unidades de 10 % da capacidade
total. A precisão para os meses seguintes é incluida (x > 0).

(a) Usando conceitos de limite e derivadas ache a taxa de variação da água nos reservatórios
da SABESP. A taxa é negativa ou positiva?

(b) Qual a função que pode representar tal situação? Se tal função existe qual sua derivada?
Até que mês a função tem sentido f́ısico?

(c) O que podemos concluir com a respostas dos itens a) e b)?

3) Uma pessoa joga uma pedra verticalmente para cima, com velocidade inicial de 10 m/s.
Ao mesmo tempo, uma outra pessoa, no alto de um prédio de 10 m, joga uma pedra para baixo,
também com velocidade de 10 m/s.

(a) Qual a função s(t) para os dois casos?

(b) Em qual instante t as pedras estão na mesma altura?

(c) Faça um gráfico das funções s(t).

(d) Encontre as funções ds(t)/dt e d2s(t)/dt2, o que elas representam?
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4) Um nadador profissional que está fazendo o percurso de travessia do canal da mancha,
a partir do km 3 nada a velocidade constante. Depois de 103 km a velocidade constante, ele
começa a sentir uma correnteza, vinda da forte movimentação maŕıtima da região, persistindo
por mais 10 km. Sabendo que o primeiro trecho foi feito em 14 horas 16 min e 48 segundos (14,28
horas), e dado que a desaceleração sofrida por nosso atleta no pequeno trecho mais intenso foi
de 2 km/h2.

(a) Qual foi sua velocidade media no primeiro trecho (entre o km 3 e o km 103) sem a cor-
renteza?

(b) Quanto tempo o atleta levou para completar o trecho com correnteza? Em quanto tempo
ele teria feito sem correnteza?

(c) Grafique a posição do atleta em função do tempo entre o km 3 e o km 113.

5) O gráfico abaixo representa as populações de linces (lynx) e coelhos (hare) monitoradas
na região da Bacia de Hudson (Canadá). Imagem: Bolen, E. G., and W. L. Robinson. 1999.
Wildlife ecology and management. 4th edition. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
605pp.

(a) Aproxime o peŕıodo médio das oscilaç ões para cada população, calcule a frequência.
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(b) Proponha uma função do tipo seno ou cosseno como uma aproximação ao valor da pop-
ulação de linces ao longo do tempo. (dica: considere a origem da escala do tempo em
1845).

(c) Existe um modelo, chamado “Lotka-Volterra”, de duas equações diferenciais acopladas
(isso é, equações envolvendo derivadas, nas quais se busca como solução determinar as
funções que as obedecem) para o modelar a dinâmica de duas populações de presa e preda-
tor. Seja x a população de presas e y a população de predadores, explique qualitativamente
as equações abaixo. Argumente em como essa equação pode produzir fenômeno oscilatório
observado no gráfico.

dx/dt = Ax−Bxy
dy/dt = Cxy −Dy

6) Um automóvel realiza um movimento circular uniforme. Ele faz um percurso de 471 m
em 30 s em uma pista de 200 m de diâmetro. Determine:

(a) O ângulo central correspondente a este percurso, em graus.

(b) A velocidade angular do automóvel e o peŕıodo do movimento, agora em rad/s2.

(c) A função que descreve a posição do automóvel em função do tempo.

(d) A aceleração do automóvel.
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7) O movimento vertical do centro de massa de uma gota microscópica de água aderida a uma
tela de aço de um filtro, foi estudado no trabalho Jounal of Colloid and Interface Science 284,
245-254 (2005). A gota está sob a ação da força da gravidade e do arraste por um fluxo de ar, e
seu deslocamento foi analisado por meio de imagens adquiridas com uma câmera digital de alta
taxa velocidade conectada a um microscópio. Os autores do trabalho procuraram desenvolver
um modelo mecânico para o movimento dessa gota e caracterizar o efeito de adesão da água
ao filtro de ar. O movimento involve uma série de efeitos complexos. A componente oscilatória
do movimento, associada à formação de vórtices da corrente de ar que cruza a tela do filtro, é
representada pela curva “Sin Fit” (ajuste senoidal) no gráfico abaixo.

(a) Qual a frequência, peŕıodo e amplitude do movimento oscilatório (Sin Fit)?

(b) Obtenha uma expressão anaĺıtica para a curva de ajuste.

(c) Calcule e grafique a função velocidade v(t), para o movimento a partir da curva de ajuste.

8) A equação diferencial que descreve um movimento circular uniformemente acelerado é
α = ∂2Θ/dt2:

(a) Mostre que a função horária Θ(t) = Θ0 + ω0t+ 1
2αt

2, onde Θ0 é a posição angular inicial
e ω0 a velocidade angular inicial, é uma solução dessa equação.

(b) Sabendo que em 10s a velocidade angular vale ω(10) = 1rad/s, e que o corpo parte do
repouso em Θ0 = 0, escreva a função ω(t) = dΘ/dt e a função .

(c) Escreva a função horária que descreve o módulo da velocidade tangencial v(t), sabendo que
a circunferência descrita tem raio 0.5m. Quantas voltas são necessárias para a velocidade
tangencial atingir 10m/s?
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9) No diagrama está representado esquematicamente um objeto que realiza trajetória circular
de raio R=10cm com velocidade angular, ω0 = 2 rad/s, constante. Suponha que inicialmente o
objeto esteja em um ângulo Θ = π/4 rad.

(a) Escreva seu vetor posição ~r(t) em termos dos vetores unitários ~i e ~j associados ao sistema
de eixos cartesiano, e do ângulo Θ(t);

(b) Por meio de um argumento de limite e fazendo um desenho esquemático em termos dos
vetores ~r(t) e ∆~r , justifique a direção do vetor velocidade;

(c) Calcule explicitamente ~v(t) e seu módulo |~v(t)|;

(d) Calcule a aceleração ~a(t) e mostre que ela aponta para o centro da circunferência descrita.

Mostre que a equação para o módulo de ~a(t) corresponde ao resultado a = v2

R .

10) Considere que um corpo realiza movimento cuja trajetória é determinada pela equação
(distância em metros, e tempo em segundos) ~r(t) = 2cos(ωt)~i + 2sin(ωt)~j onde ~i é o versor
do eixo cartesiano x, e ~j o versor asssociado ao y, e ω é a velocidade angular, e cada volta é
completada a cada 8s.

(a) Faça os gráficos de x(t) e y(t).

(b) Faça o gráfico de ~r(t) entre t=0 e t=8 s.

(c) Obtenha a função velocidade ~v(t). Calcule ~v(2s), ~v(4s), ~v(6s), ~v(8s). Represente em um
gráfico em escala esses vetores, e no gráfico da questão anterior represente esses vetores
nos pontos correspondentes.

(d) Obtenha a função aceleração ~a(t). Represente em um diagrama com o esboço de uma
curva com a forma da trajetória os vetores:~a(2s), ~a(4s), ~a(6s), ~a(8s).
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