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Lista de Exercícios - Movimento em uma Dimensão

1. Se um lançador de beisebol lança uma bola rápida a uma velocidade horizontal de 160 km/h,
quanto tempo leva para a bola alcançar a base principal distante 18, 4m?

2. Um carro trafega em uma estrada reta por 40 km a 30 km/h. Depois ele continua no mesmo

sentido por outros 40 km a 60 km/h. (a) Qual a velocidade média do carro durante esta viagem

de 80 km? (Suponha que ele se move no sentido positivo da direção x.) (b) Qual é a velocidade

escalar média? (c)Faça o grá�co de x contra t e indique no grá�co como se determina a velocidade

média no grá�co.

3. Uma partícula parte do repouso e acelera como na Figura1. Determine: (a) a velocidade da

partícula em t = 10 s e em t = 20 s, e (b) a distância percorrida nos primeiros 20 s.

Figura 1: Problema 3 Figura 2: Problema 4

4. Um grá�co da velocidade em função do tempo para um objeto se movimentando ao longo do eixo

x é mostrado na Figura 2. (a) Determine a aceleração média do objeto nos intervalos de tempo

de 0 a 5s, de 5 a 15s e de 15 a 20s.

5. O que as grandezas (a) (dx/dt)2 e (b) d2x/dt2 representam? Quais são suas grandezas no SI?

6. Uma partícula se move ao longo do eixo x de acordo com a função

x = 2, 0 + 3, 0t − t2

onde x está em metros e t em segundos.Em t = 3 s, encontre (a) a posição da partícula, (b) sua

velocidade, e (c) sua aceleração. Esboçe os grá�cos de x em função de t, v em função de t e a

em função de t.

7. A cabeça de uma cascavel pode se acelerar a 50m/s2 ao golpear uma vítima. Se um carro pudesse

ter esta aceleração, quanto tempo levaria para ele atingir um velocidade de 100 km/h partindo

do repouso?



8. Um avião a jato pousa com uma velocidade de 100m/s e pode acelerar à uma taxa máxima de

−5m/s2 até o repouso. (a) No instante que o jato toca a pista, qual é o tempo mínimo que ele

necessita antes dele atingir o repouso? (b) Este jato pode pousar em uma pequena pista de uma

aeroporto tropical onde a pista tem 0, 800 km de comprimento?

9. Gotas de chuva caem 1700m de uma nuvem até o chão. (a) Se elas não fossem retardadas pela

resistência do ar, com que velocidade as gotas estariam se movendo quando atingissem o solo?

10. Em um canteiro de obras uma chave de cano bate no chão com uma velocidade de 24m/s. (a)

De que altura deixaram-na cair por negligência? (b) Quanto tempo durou a queda?

11. A altura de um helicóptero é dada pela função h = 3t3, onde h está em metros e t em segundos.

Após 2 s, o helicóptero solta uma pequena bolsa de correio. Após quanto tempo, depois de solta,

a bolsa de correio atinge o solo?

12. Para proteger sua comida de ursos famintos, um garoto escoteiro amarra seu pacote de comida a

uma corda que está presa no galho de uma árvore à uma altura h acima de suas mãos. Ele puxa a

corda verticalmente com uma velocidade vboy, segurando com suas mãos a outra extremidade livre

da corda. (Fig. 3) (a) Mostre que a velocidade v do pacote de comida é x(x2 + h2)−
1
2 vboy, onde x

é a distância que ele tem que puxar verticalmente a corda.(b) Mostre que a aceleração a do pacote

de comida é h2(x2 + h2)−
3
2 v2boy (c) Qual o valor da aceleração e da velocidade imediatamente

após ele deixar o pacote em x = 0? (d) Quais os valores da velocidade e aceleração do pacote a

medida que x continua crescendo?

Figura 3: Problema 12 Figura 4: Problema 13

13. A Figura 4 mostra um grá�co de vx versus t para o movimento de uma motocicleta que parte

do repouso e se move ao longo de uma estrada em linha reta. (a) Encontre a aceleração média

para o intervalo t = 0 to t = 6 s. (b) Estime o tempo em que a aceleração tem seu maior valor

positivo e o valor da aceleração nesse instante. (c) Quando a aceleração é nula? (d) Estime o

valor máximo negativo da aceleração e o tempo que isso ocorre.

14. A velocidade de um projétil viaja para baixo no cano do ri�e em direção à abertura é dada pela

expressão

v = (−5 × 107)t2 + (3 × 105)t,

onde v está em metros por segundo e t em segundos. A aceleração e a posição do projétil quando

ele deixa o cano do ri�e é zero. Determine a aceleração e a posição do projétil em função do

tempo quando o projétil está no cano do ri�e.



15. Dois diamantes começam a cair em queda livre da mesma altura, com uma diferença de 1, 0 s.
Quanto tempo depois de o primeiro diamante começar a cair os dois diamantes estarão distantes

10m um do outro?

Gabarito

(1) 414ms
(2) (a)+40 km/h; (b)40 km/h
(3) (a) 20m/s e 5m/s (b) 262, 5m
(4) 0, 1, 6m/s2 e 0
(6) (a) 2m; (b) −3m/s; (c) −2m/s2

(7) 0, 56 s (8) (a) 20 s; (b) não
(9) 182, 5m/s
(10) (a)29, 4m; (b)2, 45 s
(11) 7, 96 s

(12)

(13)

(14)

(15) 1, 5 s


