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Cinemática

1 Cinemática em uma dimensão

1.1 Sistemas de referência

Exercício 1.1.1

Considere o movimento de um carro em uma estrada. Suponha que o carro se mova
SEMPRE com velocidade constante v = 60 km/h, na direção indicada no figura
abaixo (para a direita).

Escreva a equação horária que descreve o movimento do carro (que é sempre o mesmo!)
em cada um dos sistemas de referência descritos nos itens a seguir. Para isso, primeiro
desenhe uma reta representando o eixo com a sua orientação, marque nele a origem
(marco 0 km da estrada) e só então localize a posição do carro no instante indicado.

a) No instante t = 0 o carro se encontra no km 10 da estrada; o eixo está orientado
para a direita.

b) No instante t = 0 o carro se encontra 5 km ANTES da origem (marco km 0);
eixo orientado para a direita.

c) O carro passa pela origem (marco km 0) quando o relógio marca 2 h; eixo
orientado para a esquerda.

d) No instante t = 0 o carro se encontra a 10 km à direita da origem; eixo orientado
para a esquerda.
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e) No instante t = 0 o carro se encontra a 5 km à esquerda da origem; o eixo está
orientado para a esquerda.

NOTE QUE O QUE FAZ COM QUE A EQUAÇÃO QUE DESCREVE O MOVI-
MENTO SEJA DIFERENTE EM CADA CASO SÃO AS DIFERENTES ESCO-
LHAS FEITAS PARA: (a) A ORIENTAÇÃO DO EIXO; (b) O PONTO DA ES-
TRADA ONDE COLOCAMOS A ORIGEM; (c) O MOMENTO QUE ESCOLHE-
MOS COMO ORIGEM DA CONTAGEM DO TEMPO.

1.2 Representação gráfica do movimento

Exercício 1.2.1

Utilizando a superfície de sua carteira, represente os movimentos descritos pelos grá-
ficos das figura abaixo, utilizando algum pequeno objeto (uma borracha ou tampa de
caneta, por exemplo). Faça as hipóteses necessárias para isto.

Exercício 1.2.2

As figuras abaixo descrevem o deslocamento (painel de esquerda) de um carro em
função do tempo e a sua velocidade (painel de direita). Analise a coerência entre os
dois gráficos. Existem trechos incoerentes? Quais? Explique a resposta.
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Exercício 1.2.3

Uma bola de bilhar é abandonada do 3◦ andar de um edifício. O movimento é descrito
em um sistema de referência Ox com origem na superfície do solo, orientado do
solo para o alto do prédio. Determine qual ou quais dos gráficos da figura abaixo
podem representar o movimento da bola. Os símbolos x, v e a representam posição,
velocidade e aceleração.

Exercício 1.2.4

O gráfico da figura abaixo representa o movimento de um objeto ao longo de uma
trajetória retilínea durante o intervalo de tempo de 0 s a 10 s.
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a) Determine o instante (ou intervalo de tempo) em que o objeto move-se:

(a) com maior velocidade em módulo, no sentido positivo do eixo Ox;

(b) com maior velocidade em módulo, no sentido negativo do eixo Ox.

Justifique suas respostas.

b) Em algum instante (ou alguns instantes) o objeto está parado? Quais?

1.3 Velocidade Média

Exercício 1.3.1

A posição de um veículo relativa ao marco zero de uma estrada, d, em função do
tempo t, é dada pelo gráfico abaixo. O instante t = 0 corresponde ao instante em que
o veículo partiu. Determine:

a) A distância do veículo ao marco zero no instante t = 0 h;

b) Após quanto tempo o veículo atinge o marco zero?;

c) A distância do veículo ao marco zero no instante t = 2 h;

d) A expressão que relaciona d com t.
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Exercício 1.3.2

Como você já deve ter observado, numa tempestade é comum vermos um relâmpago
antes de ouvirmos o ruído do trovão. Isso acontece porque a velocidade de propagação
da luz é muito maior que a da propagação do som. Usando este fato, como você
calcularia a distância, em relação a você, da queda de um raio, a partir da medida de
um intervalo de tempo ∆t entre a observação da luz e o ruído do trovão? Apresente
o seu raciocínio.

a) Que valores ou informações conhecidas você teria que ir procurar em livros?

b) Que aproximações estariam sendo feitas?

c) Seria possível tornar esse resultado mais preciso sem estas aproximações?

d) Isto faria diferença no resultado final, justificando assim o esforço despendido
neste cálculo mais complexo?

e) Calcule a que distância de você caiu o raio se o intervalo de tempo entre o clarão
e o som foi: a) 10 s; b) 3 s; c) 1 s.

Exercício 1.3.3 (HRK E2.26 ligeiramente modificado)

Um corredor realiza a prova de 100 m em aproximadamente 10, 0 s; outro corredor
realiza a maratona (42, 2 km) em cerca de 2h 10min.

a) Qual a velocidade escalar média de cada um?

b) Se o primeiro corredor pudesse realizar a maratona com a velocidade média que
manteve na prova de 100 m, em quanto tempo ele concluiria a maratona?

Exercício 1.3.4

Você dirige da cidade A à cidade B; metade do tempo a 56, 3 km/h e a outra metade
a 88, 5 km/h. Na volta você percorre metade da distância a 56, 3 km/h e a outra
metade a 88, 5 km/h. Qual a sua velocidade escalar média:

a) da cidade A até à cidade B;

b) de B até A, na volta e

c) na viagem completa (ida e volta)?

Exercício 1.3.5 (HRK E2.30 modificado para SI)

Calcule sua velocidade escalar média nos dois casos seguintes.

a) Você caminha 72 m à razão de 1, 2 m/s e depois corre 72 m a 3, 0 m/s numa
reta.

b) Você caminha 1, 0 min a 1, 2 m/s e depois corre durante 1, 0 min a 3, 0 m/s
numa reta.
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Exercício 1.3.6 (RHK E2.6)

A posição de um objeto que se move em linha reta é dada por x(t) = A t+B t2 +C t3,
onde A = 3, 0 m/s, B = −4, 0 m/s2 e C = 1, 0 m/s3.

a) Qual a posição do objeto nos instantes t = 0, 1, 2, 3 e 4 s?

b) Qual o deslocamento do objeto entre t = 0 e t = 2 s? E entre t = 0 e t = 4 s?

c) Qual a velocidade média no intervalo de tempo de t = 2 s a t = 4 s? E entre
t = 0 e t = 3 s?

1.4 Velocidade instantânea

Exercício 1.4.1

O gráfico da figura abaixo representa a posição de uma partícula em função do tempo.

Determine:

a) o deslocamento da partícula entre 1, 0 s e 4, 0 s;

b) a velocidade instantânea no instante t = 4, 0 s;

c) os intervalos de tempo em que a velocidade permanece constante;

d) a velocidade média nos intervalos 1, 0 s a 6, 0 s e 6, 0 s a 10, 0 s;

e) o(s) instante(s) em que a velocidade é nula e

f) o(s) intervalo(s) em que a velocidade é negativa.
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Exercício 1.4.2

Mediu-se a posição de um objeto, x, em função do tempo, t. Os dados estão apresen-
tados na tabela abaixo.

t[s] 0, 0 2, 0 4, 0 6, 0 8, 0 10, 0 12, 0
x[m] −3, 0 −0, 5 1, 0 2, 0 3, 0 4, 5 7, 0

a) Represente a posição em função do tempo por meio de um gráfico. Não esqueça
de identificar as escalas dos eixos, unidade de medida inclusive, e marque alguns
valores.

b) Obtenha o instante (ou os instantes) em que o objeto passa pela origem do
sistema de referência escolhido.

c) Onde o objeto se encontra no instante t = 11, 0 s?

d) Determine a velocidade do objeto no intervalo 5, 0 s a 7, 0 s, supondo-a constante
nesse intervalo.

e) Determine a velocidade instantânea nos instantes: 3, 0 s; 6, 0 s e 10, 0 s.

Exercício 1.4.3

A tabela ao lado apresenta valores medidos da posição x na direção Ox para um
objeto em movimento, em função do instante de observação t.

t[s] 0, 0 0, 2 0, 4 0, 6 0, 8 1, 0 1, 2 1, 4 1, 6 1, 8 2, 0 2, 2 2, 4

x[10−2 m] −8, 1 −6, 0 −3, 1 0, 0 3, 0 5, 9 8, 0 9, 5 10, 1 9, 4 8, 0 5, 9 3, 2

a) Represente o movimento por meio de um gráfico.

b) Calcule a velocidade do objeto nos instantes: t = 0, 5 s; t = 1, 1 s; t = 1, 6 s e
t = 2, 0 s.

Exercício 1.4.4

O gráfico abaixo representa a posição de um objeto numa direção Ox, em função do
tempo.
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a) Calcule a velocidade média do objeto entre 2, 0 e 7, 0 s;

b) Calcule a velocidade instantânea em t = 6, 0 s;

c) Descreva este movimento, considerando as características cinemáticas impor-
tantes e/ou relevantes.

Exercício 1.4.5

O gráfico abaixo descreve o movimento de um professor na frente da classe, que em
t = 0 s estava parado na posição −1, 0 m.

a) Utilizando o gráfico, determine a velocidade do professor nos instantes: t =
i + 0, 5 s, onde i é um número inteiro entre 0 e 7 (ou seja, de segundo em
segundo, começando em 0, 5 s e terminando em 7, 5 s).

b) Esboce o gráfico da velocidade em função do tempo, a partir das suas respostas
do item a e do gráfico de posição em função do tempo.

c) A partir do gráfico obtido no item b acima, determine as acelerações em t = i
segundos, onde i é um número inteiro entre 1 e 7.

d) (OPCIONAL) Escreva a equação horária correspondente ao gráfico, sabendo
que o movimento é uniformemente acelerado entre t = 0 e 1, 0 s com aceleração
1, 0 m/s2 ; uniforme, de 1, 0 a 3, 0 s; uniformemente retardado entre 3, 0 e 4, 5 s
com aceleração −1, 2 m/s2 ; uniforme, de 4, 5 a 5, 5 s e uniformemente retardado
entre 5, 5 e 7, 0, parando em t = 7, 0 s e permanecendo parado a partir daí.

Exercício 1.4.6

Uma partícula move-se ao longo do eixo x de acordo com a equação x(t) = 50 t+ 2 t3,
sendo x em metros e t em segundos. Calcule:

a) a velocidade média da partícula durante os três primeiros segundos de movi-
mento;

b) a velocidade instantânea da partícula em t = 3, 0 s e

c) a aceleração nesse mesmo instante.
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Exercício 1.4.7

A equação horária do movimento de um corpo é x(t) = −3 + 4 t − 2 t2, sendo x em
metros e t em segundos.

a) Esboce o gráfico da posição x contra o tempo t no intervalo (−1; 3) s.

b) Qual é sua velocidade e sua aceleração instantânea como função do tempo?

c) Esboce os gráficos da velocidade, v, e da aceleração, a, em função do tempo no
intervalo (−1; 3) s.

d) Qual é a sua velocidade média no intervalo (−1; 2) s ?

e) No instante t = 0, um outro objeto movendo-se uniformemente com rapidez
|v| = 2, 0 m/s no sentido oposto ao do eixo Ox, cruza com o corpo cujo movi-
mento está descrito no item a. Escreva a equação horária do movimento deste
outro objeto.

f) Em que instante posterior a t = 0 os dois corpos voltam a se cruzar? E em que
posição?

Exercício 1.4.8

A posição de uma partícula ao longo do eixo x depende do tempo de acordo com a
equação x(t) = A t2 +B t3, onde x está em metros e t em segundos.

a) Em quais unidades do SI devem estar A e B?

b) A partir de agora admita que os valores numéricos de A e B, em unidades do
SI, são 3, 0 e 1, 0, respectivamente. A partir de qual instante a partícula passa
a ocupar posições na parte negativa do eixo Ox?

c) Qual o comprimento total da trajetória percorrida pela partícula nos primeiros
4, 0 segundos?

d) Qual é o seu deslocamento durante os primeiros 4, 0 segundos?

e) Qual a velocidade da partícula ao final de cada um dos 4, 0 primeiros segundos?

f) Qual é a aceleração da partícula ao final de cada um dos 4, 0 primeiros segundos?

g) Qual é a velocidade média para o intervalo de tempo compreendido entre t = 2, 0
e t = 4, 0 s?
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Exercício 1.4.9 (RHK E2.9)

A posição de uma partícula que se move ao longo do eixo x é dada em cm por
x(t) = A + B t3, onde A = 9, 75 cm e B = 1, 50 cm/s3. Considere o intervalo de
tempo de t = 2, 00 s a t = 3, 00 s e calcule:

a) a velocidade média;

b) a velocidade instantânea em t = 2, 00 s;

c) a velocidade instantânea em t = 3, 00 s;

d) a velocidade instantânea em t = 2, 50 s e

e) a velocidade instantânea quando a partícula estiver no ponto médio entre as
posições ocupadas nos instantes t = 2, 00 s e t = 3, 00 s.

1.5 Queda livre em uma dimensão

Exercício 1.5.1 (RHK PR2.10)

Uma boal é jogada verticalemnte para cima, desde o chão, com uma velocidade de
25.2 m/s.

a) Quanto tempo ela leva para atingir o ponto mais alto da trajetoria?

b) A que altura ela sobe?

c) Em que instante de tempo ela está a 27, 0 m do chão?

Exercício 1.5.2 (RHK PR2.10)

Um foguete é lançado de uma base submarina a uma distância de 125 m abaixo da
superfície da água. Ele se move verticalmente para cima com uma aceleração des-
conhecida, assumida constante, (uma combinação dos efeitos dos motores, gravidade
da Terra, flutuação e arrasto da água), e atinge a superfície da água em 2, 15 s. No
momento em que cruza a superfície, seus motores são desligados (para que seja mais
difícil de detetar), prosseguindo a subida. Qual a altura máxima atingida? (Descon-
sidere qualquer efeito na superfície da água.

Exercício 1.5.3 (RHK E2.20)

Enquanto pensava em Isaac Newton, uma pessoa em pé sobre uma passarela inadver-
tidamente deixa cair uma maçã por cima do parapeito justamente quando a frente de
um caminhão passa exatamente por baixo dele. O veículo move-se a 55 km/h e tem
12 m de comprimento. A que altura, acima do caminhão, está o parapeito se a maçã
passa rente à traseira do caminhão?
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Exercício 1.5.4

Descreve-se o movimento de um objeto que se move em linha reta num sistema de
referência que está orientado da esquerda para a direita. O objeto está sujeito a uma
aceleração constante para a direita igual a 2 m/s2 sendo que no instante t = 0 o
objeto possui uma velocidade de −8 m/s e está na posição −9 m.

a) Obtenha a equação horária do movimento x(t) e construa um gráfico.

b) Descreva qualitativamente o movimento do objeto.

c) Determine em que instante (ou instantes) o objeto passa pela origem.

d) Em que instante a velocidade tem módulo igual ao módulo da velocidade inicial?
Qual é a posição nesse instante?

e) Repita o problema supondo que em t = 0 o objeto possui uma velocidade de
−8 m/s e esteja na posição 20 m.

Exercício 1.5.5

Uma bala é lançada verticalmente para cima a 4 m do solo e leva 2 s para atingir a
altura máxima. Considere o eixo x orientado verticalmente para cima e a origem no
solo. Determine:

a) a velocidade inicial da bala;

b) a equação horária do movimento x(t);

c) a altura máxima atingida pela bala;

d) quanto tempo depois do lançamento a bala atinge o solo.

Exercício 1.5.6

Um balão sobe com a velocidade de 12, 0 m/s e está a 80 m de altura em relação ao
solo quando dele se larga um embrulho. Quanto tempo decorrerá até que o embrulho
atinja o solo?

Exercício 1.5.7

Um cachorro vê um vaso de flores passar em frente a uma janela de 1, 50 m de altura,
primeiro para cima e depois para baixo. Se o tempo total em que o vaso permanece
visível é 1, 00 s, usando g = 9, 8 m/s2 determine a altura que ele atinge acima da
janela.
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2 Cinemática em duas dimensões

2.1 Composição de movimentos

Exercício 2.1.1

Um foguete está se movimentando com o motor desligado, no espaço, indo da posição
A à posição B. O foguete não sente efeito de nenhum planeta nem de qualquer outra
causa de força externa. Na posição B os motores são ligados e permanecem ligados
durante dois segundos, enquanto o foguete vai da posição B à posição C. Os motores
aceleram o foguete numa direção perpendicular a direção da sua velocidade no ponto
B.

a) Desenhe em uma figura a trajetória do foguete para ir de B até C.

b) Em C os motores são desligados. Desenhe na mesma figura a trajetória do
foguete após C. Justifique suas respostas.

Exercício 2.1.2 (RHK PR4.1)

A nave estrelar Enterprise está navegando pelo espaço (onde o efeito da gravidade
pode ser desconsiderado) com uma velocidade de 15, 0 km/s em relação a um sistema
de referência inercial. De repente, a nave é freada por um feixe de tração que a puxa
para uma direção perpendicular a sua velocidade original, fornecendo uma aceleração
de 4, 2 km/s2 nesta direção. Após a ação do fixe de tração por 4, 0 s, a Enterprise
aciona seus propulsores e fornece à nave uma aceleração de 18, 0 m/s2 na direção
paralela a seu movimento original. Decorridos 3, 0 s, tanto os propulsores quanto o
feixe de tração cessam a operação, e a nave volta a navegar. Determine

a) a velocidade da nave neste instante de tempo e

b) a sua posição em relação à localização da nave quando o primeiro feixe de tração
iniciou sua ação.

Exercício 2.1.3

Uma bola é largada de uma altura de 39 m. O vento está soprando horizontalmente
e imprime à bola a aceleração constante de 1, 2 m/s2.
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a) Mostre que a trajetória da bola é uma linha reta e encontre os valores de R e θ
na figura em cima.

b) Quanto tempo leva a bola para atingir o solo?

c) Com que velocidade a bola atinge o chão?

2.2 Lançamento de projétil, condições iniciais conhecidas

Exercício 2.2.1 (RHK PR4.4)

Um jogador de futebol chuta uma bola com um ângulo de 36◦ com a horizontal e uma
velocidade inicial de 15, 5 m/s de intensidade. Admitindo que a bola se move em um
plano vertical, determine

a) o instante t1 em que a bola atinge o ponto mais alto de sua trajetória,

b) sua altura máxima,

c) o tempo em que a bola permanece no ar e o seu percurso, e

d) sua velocidade quando ela toca o solo.

Exercício 2.2.2

Uma criança chuta uma bola num campo de futebol. Desconsiderando a resistência
do ar e descrevendo a bola por um ponto material, mostre que a componente vertical
da velocidade da bola no ponto de impacto no solo é oposta à componente vertical
da velocidade inicial.

Exercício 2.2.3 (RHK P.4.7)

Uma pedra é projetada com velocidade escalar inicial de 37 m/s, inclinada de 62◦

acima da horizontal, para um penhasco de altura h, como mostra a figura abaixo. A
pedra atinge o altiplano no ponto A 5, 5 s após o lançamento.

Encontre:
a) a altura do penhasco;

b) a velocidade escalar da pedra logo antes do impacto em A e

c) a altura máxima H alcançada acima do chão.
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Exercício 2.2.4 (RHK P.4.8)

a) Na obra de Galileu Duas Novas Ciências o autor afirma que “para elevações
(ângulos de lançamento) que estejam acima ou abaixo de 45◦ por valores iguais,
os alcances são iguais”. Prove esta afirmação;

b) Para uma velocidade escalar inicial de 30, 0 m/s e um alcance de 20 m, encontre
os dois ângulos possíveis de lançamento.

Exercício 2.2.5 (RHK P.4.4 modificado)

Uma bola de beisebol deixa a mão do arremessador à velocidade de 148 km/h na
direção horizontal. A distância até o rebatedor é 18, 2 m.

a) Quanto tempo leva a bola para percorrer os primeiros 9, 1 m (medidos horizon-
talmente) ? E os próximos 9, 1 m?

b) Quanto ela cai verticalmente, sob a ação da gravidade, durante os primeiros 9, 1
m?

c) E durante os 9, 1 m seguintes?

d) Porque os valores determinados em (b) e (c) não são iguais?

Exercício 2.2.6 (RHK E.4.1)

Em um tubo de raios catódicos, um feixe de elétrons é projetado horizontalmente
com velocidade de 9, 6 · 108 cm/s na região entre um par de placas horizontais com
2, 3 cm de comprimento. Um campo elétrico entre as placas causa nos elétrons uma
aceleração constante para baixo de 9, 4 · 1016 cm/s2. Ache:

a) o tempo necessário para os elétrons percorrerem o comprimento das placas;

b) o deslocamento vertical do feixe ao passar entre as placas e

c) as componentes vertical e horizontal da velocidade do feixe quando emerge das
placas.

2.3 Lançamento de projétil, determinar as condições iniciais

Exercício 2.3.1 (RHK PR4.3)

Com a finalidade de lançar um pacote em um alvo, um avião de carga está voando
com uma velocidade horizontal constante de 155 km/h e uma elevação de 225 m em
direção a um ponto diretamente acima do alvo. Com que ângulo de visada α o pacote
deve ser lançado para atingir o alvo, ver figura a baixo?
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Exercício 2.3.2

Um rifle tem velocidade de disparo de 460 m/s e atira uma bala num alvo situado a
46 m. A que altura acima do alvo o rifle deve apontar para que a bala acerte nele?

Exercício 2.3.3

Um bombardeiro mergulha num ângulo de 56, 0◦ com a vertical e solta uma bomba
de uma altura igual a 730 m. A bomba atinge o solo 5, 10 s mais tarde, errando o
alvo.

a) Qual a velocidade escalar do bombardeiro?

b) Que distância a bomba percorreu horizontalmente durante o vôo?

c) Quais eram as componentes vertical e horizontal da velocidade da bomba logo
antes de atingir o solo?

d) Com que velocidade escalar e em que ângulo a bomba atingiu o solo?

Exercício 2.3.4

Em um conto policial, um corpo é encontrado 4, 5 m afastado da base de um edifício
e abaixo de uma janela aberta 25 m acima. Você suspeitaria que a morte foi acidental
ou não? Por quê?

Exercício 2.3.5

Uma criança chuta uma bola colocada na marca de pênalti em direção ao gol. Des-
considere a resistência do ar e descreva a bola por um ponto material.

a) Calcule a velocidade inicial da bola, lançada a 45◦ com a horizontal, para que
ela alcance o gol, a 12, 3 m do ponto onde foi chutada.
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Exercício 2 16

b) Calcule a velocidade inicial da bola, lançada a 45◦ com a horizontal, para que
ela passe exatamente acima do gol, a 12, 3 m de distância horizontal e com 2, 5
m de altura.

c) Determine a faixa de velocidade inicial da bola que permite fazer o gol, se
chutada a 45◦.

2.4 Cinemática vetorial

Exercício 2.4.1 (RHK E.4.19)

Uma esfera é arremessada do solo para o ar. A uma altura de 9, 1 m, observa-se uma
velocidade v = (7, 6m/s) i + (6, 1m/s) j (x é o eixo horizontal e y é o eixo vertical
para cima).

a) Qual a altura máxima que a esfera alcança?

b) Qual é a distância horizontal total percorrida pela esfera?

c) Qual é a velocidade da esfera (intensidade e direção) um instante antes de ela
atingir o solo?

Exercício 2.4.2 (RHK P.4.1)

Uma partícula A se move ao longo da linha y = d (d = 30 m) com velocidade
constante v (v = 3, 0 m/s) paralela ao eixo x positivo, veja figura abaixo. Uma
segunda partícula B parte da origem com velocidade nula e aceleração constante a
(a = 0, 40 m/s) no mesmo instante em que a partícula A passa pelo eixo y. Para A
que ângulo θ, entre a e o eixo positivo y, haverá colisão entre essas duas partículas?

Exercício 2.4.3

Um barco quebra gelo veleja sobre a superfície de um lago congelado com aceleração
constante produzida pelo vento. Em certo instante sua velocidade é de 6, 30i−8, 42j,
em m/s. Três segundos mais tarde o barco está momentaneamente com velocidade
nula. Qual sua aceleração durante esse intervalo de tempo?
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Exercício 2 17

Exercício 2.4.4

Uma partícula deixa a origem em t = 0 com velocidade inicial v0 = 3, 6 i em m/s. É
submetida a uma aceleração constante a = −1, 2 i− 1, 4 j, em m/s2.

a) Em que instante a partícula alcança sua coordenada x máxima?

b) Qual a velocidade da partícula nesse instante?

c) Onde está a partícula nesse instante?

Exercício 2.4.5

Um corpo realiza um movimento no plano x − y, cuja trajetória pode ser descrita
pela figura abaixo. Ele move-se inicialmente de baixo para cima e depois da direita
para a esquerda. Ao longo de toda a trajetória o módulo da velocidade é constante e
igual a 4 m/s.

a) Escreva o vetor posição do corpo (rA, rB, rC , rD, rE) quando ele se encontra
respectivamente nos pontos A, B, C, D e E da trajetória.

b) Determine os instante tA, tB, tC , tD, tE em que ele se encontra nesses pontos.

c) Escreva o vetor posição r(t) que descreve o movimento do corpo ao longo de
toda a trajetória.

d) Faça o gráfico das projeções x(t) e y(t) como função do tempo.

Exercício 2.4.6

Um corpo realiza um movimento no plano x−y cuja trajetória pode ser descrita pela
figura abaixo. Ele move-se inicialmente da esquerda para a direita e depois de cima
para baixo. Ao longo de toda a trajetória o módulo da velocidade é constante e igual
a 2 m/s.
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a) Represente graficamente y(t).

b) Escreva o vetor posição do corpo (rA, rB, rC , rD) quando ele se encontra, res-
pectivamente, nos pontos A, B, C e D da trajetória;

c) Determine os instantes (tA, tB, tCetD) em que ele se encontra nesses pontos;

d) Escreva o vetor posição r(t) que descreve o movimento do corpo ao longo de
toda a trajetória;

e) Faça os gráficos das projeções x(t) e y(t) como função do tempo.

Obs.: A quebra da trajetória em C não é razoável do ponto de vista físico mas foi
imposta para facilitar seus cálculos. Reflita sobre se é razoável do ponto de vista físico
a aceleração ser infinita e se facilitar os cálculos no início do curso é didático.

2.5 Velocidade angular

Exercício 2.5.1 (RHK PR8.3)

Iniciando em repouso no tempo t = 0, um esmeril possui uma aceleração angular
constante de 3, 2 rad/s2. Em t = 0, a linha de referência AB está na horizontal (ver
figura a baixo). Encontre

a) o deslocamento angular da linha AB (e portanto do esmeril) e

b) a velocidade angular do esmeril após 2, 7 s.
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Exercício 2.5.2 (RHK PR8.3)

Suponha que o motor do esmeril do Exercício 2.5.1 é desligado quando está girando
com velocidde angular de 8, 6 rad/s. Uma pequena força de atrito que age sobre o
eixo causa uma desaceleração angular constanete e o esmeril atinge o repouso em um
tempo de 192 s. Encontre

a) a aceleração angular e

b) o ângulo total desenvolvido durante a desaceleração.

Exercício 2.5.3 (HMN 3.22)

Na figura abaixo, a roda maior, com 30 cm de raio, transmite seu movimento à
menor, com 20 cm de raio, por meio da correia sem fim C, que permanece sempre
esticada e sem deslizamento. A roda maior, inicialmente em repouso, parte com ace-
leração angular uniforme, levando 1, 00 minuto para atingir sua velocidade de regime
permanente e efetuando um total de 540 rotações durante esse intervalo. Calcule a
velocidade angular da roda menor e a velocidade linear da correia uma vez atingido
o regime permanente.

Exercício 2.5.4 (HMN 3.23)

Uma roda, partindo do repouso, é acelerada de tal forma que sua velocidade angular
aumenta uniformemente para 180 rpm em 3, 0 min. Depois de girar com essa veloci-
dade por algum tempo, a roda é freada com desaceleração angular uniforme, levando
4, 0 minutos para parar. O número total de rotações é 1080. Quanto tempo, ao todo,
a roda ficou girando?

Exercício 2.5.5 (RHK E8.9)

Uma roda possui oito raios de 30 cm de comprimento. Ela é montada em um eixo fixo
e gira a 2, 5 rev/s. Você deseja atirar uma flecha de 24 cm, paralela ao eixo, através
da roda sem tocar em nenhum dos raios. Suponha que a flecha e os raios são muito
finos (ver figura abaixo).

a) Qual é a velocidade mínima que a flecha deve ter?

b) Faz alguma diferença da região onde se faz a mira, estando esta compreendida
entre o eixo e a borda da roda? Se fizer, qual é a melhor localização?
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Exercício 2.5.6 (RHK E8.17)

Uma determinada roda faz 90 rev em 15 s, resultando em uma velocidade angular de
10 rev/s no final deste período.

a) Assumindo uma velocidade angular constante, qual era a velocidade angular da
roda no início do intervalo de 15 s?

b) Quanto tempo decorreu entre o tempo em que a roda estava em repouso e o
início do intervalo de 15 s?

2.6 Aceleração centrípeta

Exercício 2.6.1 (RHK PR8.5)

Se o raio do esmeril da Exercício 2.5.1 é igual a r = 0.24 m, calcule

a) a velocidade linear o tangencial de um ponto na borda,

b) a aceleração tangencial de um ponto sobre a borda e

c) a aceleração radial de um ponto na borda, após 2, 7 s.

d) Repita para um ponto localizado a meio caminho da borda, isto é, em r = 0.12
m.

Exercício 2.6.2 (HMN 3.24)

Um carro de corridas percorre, em sentido anti-horário, uma pista circular de 1 km
de diâmetro, passando pela extremidade sul, a 60 km/h, no instante t = 0. A partir
daí, o piloto acelera o carro uniformemente, atingindo 240 km/h em 10 s.

a) Que distância o carro percorre na pista entre t = 0 e t = 10 s?

b) Determine o vetor aceleração média do carro entre t = 0 e t = 10 s.
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Exercício 2.6.3

a) Qual é a aceleração centrípeta de um objeto no equador, devido à rotação da
Terra?

b) Qual deveria ser o período de rotação da Terra de forma que os objetos no seu
equador tivessem uma aceleração centrípeta igual a 9, 8 m/s2?

Exercício 2.6.4 (RHK E4.34)

No modelo de Bohr para o átomo de hidrogênio, um elétron gira em torno de um
próton em órbita circular de raio 5, 29 · 10−11 m, com velocidade igual a 2, 18 · 106

m/s. Qual a aceleração do elétron nesse modelo do átomo de hidrogênio?

Exercício 2.6.5 (RHK E4.35)

Um astronauta é colocado numa centrífuga de raio 5, 2 m.

a) Qual a velocidade escalar se a aceleração é de 6, 8 · g?

b) Quantas revoluções por minuto são requeridas para produzir essa aceleração?

Exercício 2.6.6

Um objeto se movimenta seguindo uma trajetória circular de raio R, no sentido anti-
horário, com velocidade de módulo v constante. O movimento é descrito em um
sistema de referência onde os eixos Ox e Oy apontam para leste e norte, respectiva-
mente, com origem no centro da trajetória. Em t0 = 0 s se encontra na posição leste,
portanto, nas questões que seguem, considere que R e v são conhecidos.

a) Qual é o vetor velocidade do objeto quando se encontra na posição norte do
círculo?

b) Em que instante tf alcança a posição norte do círculo pela primeira vez?

c) Determine a variação do vetor velocidade entre t0 e tf .

d) Mostre que a aceleração média entre t0 e tf é

−2 v2

π r
(i + j) (1)

e) Qual é o módulo da aceleração média, do item anterior?

f) Repita os itens a), b) e c), respectivamente, mas quando o objeto descreve um
arco correspondente a θ0 + 30◦ a partir da posição em t0 = 0 s.

g) Calcule a aceleração média entre t0 e o instante calculado no item anterior.
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h) Calcule o módulo da aceleração do item anterior.

i) Como você pode usar os resultados dos itens anteriores para explicar a um
colega que a aceleração centrípeta no movimento circular é radial, dirigida para
o centro do círculo e tem módulo v2/r?

Exercício 2.6.7

Uma hélice de ventilador completa 1200 revoluções a cada minuto. Considere um
ponto na ponta da lâmina, cujo raio é 0, 15 m.

a) Qual a distância percorrida pelo ponto em uma revolução?

b) Qual a velocidade do ponto?

c) Qual a sua aceleração?

Exercício 2.6.8 (RHK E4.21)

Uma criança gira uma pedra em um círculo horizontal a 1, 9 m acima do solo por meio
de uma corda de 1, 4 m de comprimento. A corda arrebenta e a pedra sai voando
horizontalmente, atingindo o solo a uma distância de 11 m. Qual é a aceleração
centrípeta da pedra enquanto estava em movimento circular?

Exercício 2.6.9

A velocidade de um ponto na extremidade do ponteiro de minutos do relógio de uma
torre é 1, 75 · 10−3 m/s.

a) Qual é a velocidade da extremidade do ponteiro de segundos, que tem o mesmo
comprimento do ponteiro de minutos?

b) Qual a aceleração centrípeta de um ponto na extremidade do ponteiro de mi-
nutos?

Exercício 2.6.10 (RHK E4.36)

Uma roda gigante tem 15 m de raio e completa 5 rotações em torno do seu eixo
horizontal por minuto.

a) Qual é a aceleração de um passageiro sentado no ponto mais alto? (Dê intensi-
dade, direção e sentido.)

b) Qual é a aceleração no ponto mais baixo?

c) Qual aceleração a roda gigante deve exercer sobre umaa pessoa de 75 kg sentada
no ponto mais alto? e no mais baixo? (Em cada caso, dê intensidade, direção
e sentido da aceleração.)
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2.7 Movimento circular não uniforme

Exercício 2.7.1

Uma partícula está se movendo em uma trajetória circular de raio 3, 64 m. Num certo
instante sua velocidade é 17, 4 m/s e sua aceleração faz um ângulo de 22, 0◦ com a
direção radial, vista da partícula (veja a figura abaixo).

a) A que taxa a velocidade escalar da partícula aumenta?

b) Qual é o módulo da aceleração?
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