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1. Uma salmandra do gênero Hydromantes captura a presa lançando a ĺıngua como um projétil: a parte
traseira da ĺıngua se projeta bruscamnte para frente, desenrolando o resto da ĺıngua até que a parte
dianteira antinge a presa, capturando-a. A figura mostra o módulo a da aceleração em função do tempo
t durante a fase de aceleração do lançamento em uma situção t́ıpica. Qual é a velocidade da lingua no
final da fase de aceleração? (2 pontos)

2. Dentro de um elevador, você observa um prego que cai do teto. Este está a 3 m do piso. (a) Se o
elevador estiver se movendo para cima com velocidade constante de 2,2 m/s, quanto tempo leva o prego
para atingir o piso? (1 ponto) (b) Quanto tempo fica o prego no ar se o elevador parte do repouso no
instante do ińıcio da queda e se desloca para cima com aceleração constante a

e
? Deixe a resposta em

termos de a
e
e g. (1 ponto)

3. Quando Paris foi bombardeada a mais de 100km de distância na Primeira Guerra mundial por um
canhão apelidade de ”Big Bertha”, os projeteis forma lançados com um ângulo maior que 45o para
atingirem uma distância maior. Este resultado significa que a densidade do ar em grandes altitudes
aumenta ou diminui com a altitude? Quais outros fatores devem ser considerados para este tipo de
lançamento? (2 pontos)

4. A figura mostra um navio-pirata, ancorado a 560 m de um forte que defende a entrada de um porto
em uma ilha. O canhão de defesa do porto, localizado ao ńıvel do mar, dispara um projétil com uma
velocidade de sáıda de 82 m/s. Observe que os ângulos na figura foram colocados somente com aux́ılio.
(a) Em que ângulo o canhão deve ser elevado para que o navio-pirata seja atingido. (1 ponto)(b) Quais
são os tempos de voo em relação aos dois ângulos de elevação calculados no item (a). (1,5 pontos) (c)
A que distância deve estar o navio-pirata para ficar a salvo do canhão do forte? (1,5 pontos)

ESTA PROVA DEVE SER ENTREGUE NO DIA 21/09/2009 NO HORÁRIO DA AULA!
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