
 

Curso: Engenharia Civil 
Disciplina: Mecânica da Partícula 
Período Letivo: 2º/2017    
Semestre: 2º 
Docente: MSc. Demetrius dos Santos Leão 

 
LISTA DE EXERCÍCIOS Nº 5 

 
Movimento Vertical no Vácuo + Aplicações das Leis de Newton 
 
1. Um corpo é abandonado da altura de 80 m. Desprezando-se o efeito do atrito com o ar, quanto tempo o 
corpo gasta para chegar ao solo? 
 
2. Um jovem está sobre uma ponte e deseja saber a que altura está em relação ao solo. Para tanto abandona 
uma pedra e cronometra sua queda. Verifica que a pedra precisa de 2,0 segundos para tocar o solo. Qual a 
altura da ponte? 
 
3. Um corpo, caindo do alto de uma torre, chega ao chão em 5s. Qual a altura da torre? g=9,8m/s2 

 
a) 130m   b) 122,5m   c) 245m   d) 250m   e) 125m 

 
4. (UFMG) Um gato consegue sair ileso de muitas quedas. Suponha que a maior velocidade com a qual ele 
possa atingir o solo sem se machucar seja de 8 m/s. Então, desprezando a resistência do ar, qual a altura 
máxima de queda para que o gato nada sofra? 
 
5. Um móvel é atirado verticalmente para cima a partir do solo, com velocidade de 72 km/h. Determine: 
 
a) as funções horárias do movimento; 
b) o tempo de subida; 
c) a altura máxima atingida; 
d) em t = 3 s, a altura e o sentido do movimento; 
e) o instante e a velocidade quando o móvel atinge o solo. 
 
Obs.: Adote g = 10m/s² 
 
6. Um objeto partindo do repouso em queda livre demora 8 s para atingir o solo. No local a aceleração da 
gravidade tem módulo g = 10m/s². (a) Determine a velocidade escalar a cada 1s de movimento, até o instante 
4s. (b) Calcule a velocidade escalar com que o ponto atinge o solo. (c) Determine a altura inicial do objeto. 
 
7. Uma partícula P é lançada a partir do solo, verticalmente para cima, no vácuo, com velocidade de 12 m/s. A 
aceleração é 10 m/s². Adote t = 0 no instante do lançamento. (a) Determine a velocidade escalar da partícula 
nos instantes t = 1 s e t = 1,4 s. (b) Determine o tempo gasto pela partícula para atingir o ponto de inversão do 
sentido do movimento, ou seja, o pico da trajetória. (c) Determine a máxima altura atingida pela partícula P. 
 
8. (UFAL 84) No esquema abaixo, considere desprezíveis a massa da roldana, a 
massa dos fios e o atrito. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 m/s2 e 
t o instante em que os blocos A e B passam pela posição esquematizada. De 
acordo com todas as informações, inclusive as do esquema, a tração no fio F, 
em newtons, no instante t, é igual a  
a) 40   
b) 48   
c) 60   
d) 96   
e) 100   
 
 
 
 
 
 
 
 



9. No conjunto da figura abaixo, o bloco A tem massa 0,50 Kg. O bloco B, de massa 4,5 Kg, está sobre o plano 
sem atrito. 

 
Admitindo g = 10 m/s2 e o fio inextensível (que não pode ser estendido; extensivo), determine: 
a) A aceleração do Conjunto;  b) A Tração no Fio. 
 
10. No dispositivo da figura abaixo, o fio e a polia, têm massa desprezível. Sendo mA = 0,5 kg e mB = 1,5 kg, 
determine: 
 

 
 
a) A aceleração do Conjunto; b) A Tração no Fio.      (Admita g = 10 m/s2) 
 
 
11. No Conjunto da figura abaixo, temos mA = 1,0 kg e mB = 2,0 kg e mC = 2,0 kg. O bloco B se apóia num plano 
sem atrito. São desprezíveis as massas da polia e do fio, que é supostamente inextensível. 
 

0  
 
Admitindo g = 10m/s2, determine: 
 
a) A aceleração do Conjunto;  
b) A Tração TAB, entre A e B;     
c) A Tração TBC entre B e C. 
 
12. (UFSE) Os dois blocos mostrados na figura possuem peso de 10 N cada um. Despreze os atritos e 
considere g = 10 m/s2, sen 30o = 0,50 e cos 30o = 0,86. A intensidade da aceleração escalar dos   
corpos é, em m/s2, igual a: 
 
a) 2,5    
b) 5,0    
c) 6,5    
d) 7,0     
e) 7,5     
 


