ESCOLA SECUNDÁRIA DE LOUSADA
Ciências Físico-Químicas – 11º Ano

Ficha de trabalho
Assunto:
 Lançamento na horizontal e queda com resistência do ar desprezável.
Nome: __________________________________________________ Nº ______ Turma: ____
1-Um projéctil, de massa 200 g, é lançado horizontalmente do alto de uma torre a 80m do solo. Os gráficos
da figura representam os valores das componentes horizontal e vertical da velocidade do projéctil durante a
queda.
a) Calcular a velocidade do projéctil quando atinge o solo.
b) Calcular a energia mecânica do projéctil no início da queda e quando atinge o solo.
c) Escrever as equações que traduzem o movimento do projéctil:
vx = vx(t); vy = vy(t); x = x(t); y = y(t)

2- Do cimo de uma ponte com 10m de altura, atirou-se uma pedra, horizontalmente, com uma velocidade de
-1
8,0 m s .
a) A que distância da base da ponte a pedra bate na água?
b) Determinar o módulo da velocidade da pedra ao atingir a água. Resolver esta alínea, utilizando as
equações de movimento e o teorema da conservação da energia mecânica.
3- Um berlinde desliza sobre um tampo horizontal de uma mesa de altura 80 cm e atinge a extremidade da
mesa com uma velocidade de 1,25 m s-1 .
Considerar como origem do sistema de eixos o solo, na vertical da extremidade da mesa.
a)Escrever as equações do movimento do berlinde durante o seu movimento no ar.
b) Determinar o intervalo de tempo que o berlinde permaneceu no ar.
c) Determinar as coordenadas do ponto de impacto do berlinde com o solo.
d) Representar o gráfico da velocidade do berlinde no ar.
e) Determinar as características da velocidade quando o berlinde atinge o solo.
4- As equações que traduzem o movimento de um projéctil, de massa 0,5 kg lançado horizontalmente de
2
uma altura h, são: x = 4,0t (SI) e y = 5 - 5t (SI)
a) Quais as condições iniciais do movimento do projéctil no ar?
b) Mostrar que o projéctil permanece no ar durante 1,0 s.
c) Esboçar a trajectória do projéctil.
d) Escrever as equações que permitem determinar a velocidade do projéctil, em qualquer instante, e traçar,
na calculadora, os respectivos gráficos.
e) Calcular a velocidade de chegada ao solo.
5- Lançam-se duas esferas A e B, em simultâneo, da mesma altura h = 2,5 m. A esfera
A cai na vertical, sem velocidade inicial, e a esfera B é lançada horizontalmente com
uma velocidade inicial de 10m s-1. Utilizando a calculadora gráfica:
a) Esboçar o gráfico que traduz a trajectória de cada uma das esferas.
b) Justificar a razão por que as esferas permanecem o mesmo tempo no ar. De que
grandezas depende o tempo de permanência no ar?
c) Qual a condição que se deve impor para que a esfera B colida em qualquer ponto
da trajectória descrita por A?
6- Dois projécteis, A e B, são lançados simultaneamente, conforme
ilustrado na figura. O projéctil B move-se na vertical. Verificar se existe
colisão dos dois projécteis, quando a velocidade inicial do projéctil A é de:
-1
a) 60 m s
-1
b) 70 m s
-1
c) 90 m s
Resolver o exercício, utilizando a calculadora gráfica.

