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3a Lista de Exercícios - Movimento em Duas e Três Dimensões

1. Um positron sofre um deslocamento ∆r = 2, 0̂i− 3, 0ĵ + 6, 0k̂, cuja sua posição final é descrita
pelo vetor r = 3, 0ĵ+ 4, 0k̂, em metros. Qual é o vetor que localiza a posição inicial do positron?

2. Um radar detecta um avião viajando de leste para oeste, o qual se encontra a uma distância
de 360m do mesmo a 40◦ acima da linha do horizonte, após o avião se deslocar 123◦ depois da
posição que o mesmo foi detectado inicialmente, o radar o detectará o avião viajando na mesma
direção e sentido, porém, estando a uma distância de 790m em relação ao radar 1. Qual foi o
deslocamento sofrido pelo avião?

Figura 1: Problema 2

3. O movimento de uma bola de de golf é descrito pelas coordenadas x e y em função do tempo,
conforme as seguintes expressões:

x = (18, 0m/s)t e y = (4, 00m/s)t− (4, 90m/s2)t2

Escreva uma expressão vetorial na notação de vetor unitário para (a) a posição da bola em função
do tempo, (b) a velocidade em função do tempo e (c) para a aceleração em função do tempo.
E em t = 3 s encontre as respectivas expressões solicitadas nos itens (a), (b) e (c), também na
notação de vetor unitário.

4. Uma partícula inicialmente localizada na origem tem uma aceleração de ~a = (3ĵ)m/s2 e uma
velocidade inicial de ~v0 = (5̂i)m/s. Encontre os vetores posição e velocidade para qualquer
tempo t.

5. A posição ~r de uma partícula se move em um plano xy é dada por ~r = (2t3 − 5t)̂i + (6 − 7t4)ĵ,
com ~r em metros e t em segundos. Calcule (a) ~r, (b) ~v, (c) ~a para t = 2 s. (d) Qual é a orientação
de uma reta tangente à trajetória da partícula em t = 2 s?

6. Uma astronauta em um planeta estranho nota que ela pode dar uma salto a uma distância
horizontal máxima de 15m se a velocidade inicial dela é 3.00m/s. Qual é a aceleração de queda
livre no planeta?

7. Uma pedra é atirada por uma catapulta no tempo t = 0, com uma velocidade inicial de módulo
igual a 20m/s fazendo um ângulo de 40◦ acima da horizontal. (a) Quais são os módulos das
componentes horizontal e vertical do seu deslocamento a partir do local da catapulta em t = 1, 1 s?
(b)Repita as componentes horizontal e vertical em t = 1, 8 s, e (d) para t = 5, 0 s.



8. Mostre que a altura máxima que um projétil alcança é

ymax =
(v0 senθ0)2

2g
.

9. Um satélite se move em uma órbita circular 640 km acima da superfície da Terra com um período
de 98, 0min. Qual é (a) a velocidade e (b) a aceleração centípeta desse satélite?

10. Uma roda gigante faz possui um raio de 15m e completa 5 voltas em torno de seu eixo horizontal
por minuto. (a)Qual é o período do movimento? Qual é a aceleração centrípeta de um passageiro
no (b)ponto mais alto e (c)ponto mais baixo?

11. Um motorista dirige para ao sul a 20m/s por 3min, Então vira para oeste e viaja a 25m/s por
2min, e finalmente viaja para noroeste a 30m/s por 1min. Para esta viagem de 6min, encontre
(a) o vetor deslocamento total, (b) a velocidade escalar média, e (c) a velocidade média. Use um
sistema de coordenadas na qual leste é o semi-eixo positivo x.

12. Um peixe nadando em um plano horizontal tem uma velocidade ~v = (4̂i+ 1ĵ)m/s em um ponto
do oceano na qual o deslocamento dele a partir de uma rocha é ∆~r = (10̂i − 4ĵ)m. Depois o
peixe nada com aceleração constante por 20 s, e sua nova velocidade é ~v = (20̂i − 5ĵ)m/s. (a)
Quais são as componentes do vetor aceleração? (b) Qual é a direção da aceleração com relação
ao vetor unitário î? (c) Onde estará o peixe em t = 25 s se ele mantiver sua aceleração original
e em que direção será o seu movimento?

13. Uma partícula inicialmente localizada na origem tem uma aceleração de ~a = (3ĵ)m/s2 e uma
velocidade inicial de ~v0 = (5̂i)m/s. Encontre (a) o vetor posição para qualquer tempo t, (b)
encontre o vetor velocidade para qualquer tempo t, (c) as coordenadas da partícula em t = 2 s e
(d) a velocidade escalar da partícula em t = 2 s.

14. Uma astronauta em um planeta estranho nota que ela pode dar uma salto a uma distância
horizontal máxima de 15m se a velocidade inicial dela é 3.00m/s. Qual é a aceleração de queda
livre no planeta?

15. Um bombeiro a uma distância d de um prédio em chamas direciona um jato de água de uma
mangueira de incêndio em um ângulo θi acima da horizontal como mostrado na Figura 2. Sa
a velocidade inicial do jato de água é vi, em que altura h a água acertará o prédio?(Dê a sua
resposta em termos de vi, d e θi)

Figura 2: Problema 15 Figura 3: Problema 16

16. Um projétil é disparado para cima em uma superfície com uma inclinação (ângulo de inclinação
φ) com uma velocidade inicial vi em um ângulo θi com relação a horizontal (θi > φ), como



mostrado na Figura 3. (a) Mostre que o projétil viaja uma distância d ao longo da inclinação,
onde

d =
2v2i cosθi sen(θi − φ)

g cos2φ

(b) Para qual valor de θi d é máximo, e qual é o valor máximo de d?

17. Uma partícula tem as seguintes componentes de velocidade

vx = 4m/s vy = −(6m/s2)t + 4m/s

Calcule a velocidade da partícula e a direção θ = arc tg(vy/vx) do vetor velocidade em t = 2 s.

18. Uma pessoa para no topo de um hemisfério de uma rocha de raio R chuta uma bola (inicialmente
em repouso no topo da rocha) para dar a ela uma velocidade horizontal ~vi Como mostra a Figura
4. (a) Qual deve ser a velocidade mínima da bola para que ela não toque a rocha depois de
chutada? (b) Com esta velocidade inicial, quão longe da base da rocha (x) a bola atinge o solo?

Figura 4: Problema 18

Gabarito
(1) (−2, 0̂i + 6, 0ĵ − 10k̂)m
(2) 1031m
(3) (a) 18, 0t̂i + (4, 00t − 4, 90t2)ĵ); (b)
18, 00̂i + (4, 00 − 9, 80t)ĵ); (c) −9, 80ĵ;
(d)(54, 0̂i − 32, 1ĵ)m; (e) (18, 0̂i − 25, 4ĵ)m/s;
(f) (−9, 80ĵ)m/s2

(4) (a)~r = (5t)̂i + (32 t
2)ĵ; (b)~v = (5)̂i + (3t)ĵ

(5) (a)~r = (6̂i − 106ĵ)m; (b)~v =
(19̂i − 224ĵ)m/s; (c)~a = (24̂i − 336ĵ)m/s2;
(d)-85,2◦ em relação a +x.
(6) 0, 6m/s
(7) (a)16, 9m; (b)8, 21m; (c)27, 6m;
(d)7, 26m
(8)
(9) (a) 7, 49Km/s; (b) 8, 00m/s2

(10) (a)12 s; (b)4, 1m/s2 para baixo;
(c)4, 1m/s2 para cima;

(11) (a) 4, 87 km a 209◦ de L; (b) 23, 3m/s;
(c) 13, 5m/s a 209◦;
(12) (a) (0, 800̂i− 0, 300ĵ)m/s2; (b) 339◦; (c)
(360̂i− 72, 7ĵ)m, -15,2◦

(13)
(14)
(15) d · tgθ0 − gd2

2v20 cos2 θ0

(16)
(17)
(18)


