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TRABALHO PARA RECUPERAÇÃO OPCIONAL - FÍSICA

01. (UFRGS) Se o projétil A leva 0,4 s para atingir o solo, quanto tempo
levará o projétil B?
(A) 0,2 s.
(B) 0,4 s.
(C) 0,6 s.
(D) 0,8 s.
(E) 1,0 s.

02. (UFRGS) Qual será o valor do alcance horizontal X do projétil B?
(A) 0,2 m.
(B) 0,4 m.
(C) 0,6 m.
(D) 0,8 m.
(E) 1,0 m.

03. PUC-RJ Uma pedra, deixada cair do alto de um edifício, leva 4,0 s para atingir o solo. Desprezando a resistência do ar e
considerando g = 10 m/s2, escolha a opção que indica a altura do edifício em metros. Despreze  a resistência do ar e adote g = 10
m/s
a) 20
d) 120
b) 40
e) 160
c) 80

04. Fuvest-SP Um corpo é solto, a partir do repouso, do topo de um edifício de 80 m de altura. Despreze a resistência do ar e adote
g = 10 m/s2. O tempo de queda até o solo e o módulo da velocidade com que o corpo atinge o solo são dados por:

a) 4,0 s  e  72 km/h
d) 4,0 s  e  144 km/h
b) 2,0 s  e  72 km/h
e) 4,0 s  e  40 km/h
c) 2,0 s  e 144 km/h

05. Fuvest-SP O gato consegue sair ileso de muitas quedas. Suponha que a maior velocidade com a qual ele possa chegar ao solo
sem se machucar seja de 8,0 m/s. Então, desprezando-se a resistência do ar, a altura máxima de queda a partir do repouso, para
que o gato nada sofra, deve ser de: (use g = 10 m/s2 )

260. Unicamp-SP Uma torneira, situada a uma altura de 1,0 m do solo, pinga lentamente à razão de 3 gotas por minuto. Considere
g = 10 m/s2.

a) Com que velocidade uma gota atinge o solo?

b) Que intervalo de tempo separa as batidas de duas gotas consecutivas no solo?
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06. PUC-SP Um astronauta americano realizou, na superfície da Lua, a experiência de queda livre de corpos diferentes no vácuo,
anteriormente proposta por Galileo. Deixou cair ali uma pena e um martelo, simultaneamente, a partir da mesma posição.

a) O que observou ao final da queda ?

b) Supondo que ambos os objetos tivessem sido soltos de uma altura de 0,80 m em relação à superfície da Lua, depois de quanto
tempo o martelo alcançaria o   solo?  Dado: aceleração da gravidade na Lua = 1,6 m/s2.

07. Mackenzie-SP Um estudante, observando o alto de uma torre com um binóculo, vê uma pedra ser abandonada do repouso.
Quando essa pedra passa pela altura de 60 m, o estudante dispara um cronômetro e o pára quando ela chega ao solo.
Observando que o cronômetro marca 2 s, o estudante, ao determinar a altura da torre, encontra:

08. Um pára-quedista radical pretende atingir a velocidade do som. Para isto, seu plano é saltar de um balão estacionário na alta
atmosfera, equipado com roupas pressurizadas. Como nesta altitude o ar é muito rarefeito, a força de resistência do ar é
desprezível. Suponha que a velocidade inicial do pára-quedista, em relação ao balão, seja nula, e que a aceleração da gravidade
tenha módulo igual a 10 m/s2. A velocidade do som nessa altitude tem módulo igual a 300 m/s. Calcule:

a) em quanto tempo ele atinge a velocidade do som;

b) a distância percorrida nesse intervalo de tempo.

09. Unicamp-SP De um ponto PM, a uma altura de 1,8 m, lançou-se horizontalmente uma bomba de gás lacrimogêneo que atingiu os
pés de um professor universitário a 20 m de distância, como indica a figura. Adote g = 10 m/s2.

a) Quanto tempo levou a bomba para atingir o professor?

b) Com que velocidade vo (em km/h) foi lançada a bomba?

10. Um corpo é abandonado a 80m do solo. Sendo g = 10m/s² e o corpo estando livre de forças dissipativas, determine o instante e a
velocidade que o móvel possui ao atingir o solo.


