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1. Urn policia escondido num cruzamento observa urn carro dirigido por wn motorista irresponsavel, 
que ignora urn sinal de paragem obrigat6ria e atravessa o cruzamento com wna velocidade 
coristante de 90 kmlh. 0 policia parte na sua moto em persegui~ao do autom6vel 2,0 s depois de 
este ter passado pelo sinal de paragem. 0 polfcia acelera a 4,2 ms"2 ate chegar a 110 kmlh, e entao 
continua com esta velocidade ate alcan~ar o autom6vel. 

1.1 Quanto tempo o polfcia demora a alcan~ar o autom6vel? 
1.2 Fa~a urn esbo~o grafico da posi~ao e da velocidade em fun~ao do tempo, para os 

movimentos do policia e do autom6vel. 

2. Uma bola rola, horizontalmente, do alto de wna escadaria com wna velocidade inicial de 1,5 ms-1 
(ver figura). Os degraus tern 20,3 em de altura por 20,3 em de largura 

2.1 Em qual degrau a bola bate primeiro ao cair? 

2.2 Qual deveria ser a velocidade inicial da bola de modo a bater 
primeiro na extremidade do 5° degrau? 

2.3 Nas condi~oes da alinea anterior, determine a velocidade com que a 
bola bate no degrau. 
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3. A figura mostra quatro pinguins que sao puxados sobre gelo muito escorregadio (sem atrito). As 
massas de tres pinguins e a tensao em duas das cordas sao m1 = 12 kg, m3 = 15 kg, m4 = 20 kg, 
T2 = Ill N e T4 = 222 N. 

Determine a massa do pinguim m2, que nao e dada. 

4. A figura representa urn sistema em equihbrio. A massa do corpo B e 
12 kg e a do corpo C e 2,5 kg. Os coeficientes de atrito estatico e 
cinetico entre o corpo B e o plano sao iguais a 0,25 e 0,20 
respectivamente. Despreze as massas dos fios e das roldanas. 

4.1 Determine o intervalo de valores que a massa de A pode tomar de 
modo que o sistema permane~a em equihbrio. 

4.2 Suponha que a massa do corpo A e igual a 4 kg e que, num dado 
instante, se corta o fio que liga os corpos B e C. Determine a 
aceler~ao . adquirida por cada urn dos corpos e a tensao nos fios. 
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5. 0 carro representado na figura descreve wna curva de raio 
r = 100 m e inclin~ao (releve) e = 20°, na ausencia de atrito. 
Qual devern ser a velocidade do carro para descrever a curva em 
seguranc;:a? 

6. Uma mola (k = 200 N/m) esta presa no alto de wn plano inclinado com 
B= 40°. Urn bloco de 1,0 kg e lanc;:ado para cima ao Iongo do plano, de wna 
posic;:ao inicial que esta a uma distiincia d = 0,60 m da extremidade da mola 
relaxada, com uma energia cinetica inicial de 16 J. 

6.1 Qual e a energia cinetica do bloco no instante em que comprime a mola 0,20 m? 
6.2 Qual e 0 valor da cornpressao maxima da mola? 
6.3 Qual seria o valor da compressao maxima da mola se ao Iongo da distancia d houvesse 

atrito, sendo o coeficiente de atrito cinetico igual a 0,3? 
6.4 Nas condic;:oes da alfnea anterior, determine o trabalho realizado pelo peso do corpo, pela 

forc;:a da mola e pela forc;:a de atrito, ao Iongo do deslocamento do corpo. 

7. Uma bala de 3,5 g e disparada horizontalmente 
contra dois blocos inicialmente em repouso sobre 
uma mesa sem atrito. A bala atravessa o bloco 1 
(com 1,20 kg de massa), e fica alojada no bloco 2 
(com 1,8 kg de massa). Os blocos terminam com 
velocidades v1 = 0,630 ms-1 e v2 = 1,4 ms-1• 

Despreze o material removido do bloco I pela bala. 

Determine a velocidade da bala ao entrar no bloco 1. 
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Bom trabalho! 


