Lista de exercícios – Semana 2
Faça todos os exemplos resolvidos do Halliday
1. (Serway) Quando uma bola de golfe, inicialmente em repouso, é golpeada por um taco, adquire
uma velocidade escalar de 31,0 m/s. Se a bola fica em contato cm o taco por 1,17 ms, qual é o
módulo da aceleração média da bola?
Resposta: 2,65 x 104 m/s2.
2. (Serway) Uma partícula se desloca a uma velocidade dada pela expressão v=4t2. (a) Qual é a
aceleração da partícula em t=0,25 s? Neste instante a partícula está se tornando mais rápida ou mais
lenta? Justifique sua resposta baseando-se em conceitos de Física.
3. (Tipler65) Um carro, viajando ao longo do eixo x, parte do repouso em x=50,0 m e acelera à taxa
constante de 8,0 m/s2. (a) Qual é a sua rapidez após 10s? (b) Qual é a distância percorrida em 10s?
(forneça a resposta em km) (c) Qual é a sua velocidade média para o intervalo de tempo entre 0s e
10s?
Respostas: (a) 80 m/s; (b) 0,40 km; 40 m/s.
4. (Tipler 69) Uma bola é lançada verticalmente para cima do nível do chão, com uma rapidez
inicial de 20 m/s. Despreze a resistência do ar. (a) Quanto tempo a bola fica no ar? (b) Qual é a
altura máxima atingida pela bola? (c) Quantos segundos, após o lançamento, a bola estará 15 m
acima do ponto de largada?
Respostas: (a) 4,1 s; (b) 20 m; (c) 0,99 s e 3,1s.
5. Uma pedra é atirada verticalmente para baixo, do topo de um penhasco de 200 m. Durante o
último meio segundo de seu voo, a pedra percorre uma distância de 45 m. Encontre a rapidez inicial
da pedra.
Resposta: 68 m/s.
6. (Halliday 19) Em um determinado instante, uma partícula tinha uma velocidade de 18 m/s no
sentido positivo de x; 2,4 s depois, a velocidade era 30 m/s no sentido oposto. Qual foi a aceleração
média da partícula durante este intervalo de 2,4 s?
Resposta: −20 m/s2.
7. (Tipler) Viajando em um elevador, você vê um parafuso cair do teto. O teto está a 3,0 m acima
do chão do elevador. Quanto tempo o parafuso leva para atingir o chão se o elevador está subindo,
cada vez mais rápido, à taxa constante de 4,0 m/s2, quando o parafuso abandona o teto?
Resposta: 0,66s.
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Resposta 95: (a) 2,0 m/s2; (b) 12 m/s; (c) 45 m.

