
Três desafios de Física                     Autor: Francisco Cubal 

Inclui respostas, excepto em demonstrações 
(Para veres a resolução total de cada exercício abre o documento: “Resolução dos Quatro Desafios”) 

 

 
 
1. Um corpo é lançado verticalmente para cima, do cimo da Torre dos Clérigos, com 
velocidade inicial de 72 km/h. Passados quatro segundos deixa-se cair, a partir do 
repouso e do mesmo local, um outro corpo.(Considera o eixo Oy no sentido ascendente e g=10 m/s

2
) 

 
Desprezando a resistência do ar, determine analiticamente quanto tempo após o 
lançamento do primeiro corpo, este encontrará o segundo. (Resposta: 4 s)  
 
 
 
 
 
2. A Rita e a Joana estão a jogar à “apanhada”. É a vez da Joana fugir. A “casa”, neste 
jogo, é um lugar onde a pessoa que foge pode permanecer sem ser apanhada, 
escondendo-se, por isso, de quem está a apanhar.  
 
Portanto, a Rita persegue a Joana que foge para a “casa”. Num dado instante, t0, a 
Joana está a cinquenta metros da “casa” e a trinta metros da Rita, correndo ambas a 
velocidades constantes de valores 36 km/h e 15 m/s, respectivamente. Suponha que 
ambas descrevem a mesma trajectória rectilínea.  
 
2.1. Prove que a Joana tem tempo para se esconder.  
 
2.2. Calcule o valor mínimo da aceleração a que a Rita deveria estar sujeita, a partir do 
instante t0, para conseguir apanhar a Joana. (Resposta: 0,4 m/s2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cotações para todos os exercícios no final do quarto desafio 



3. Realizou-se uma actividade laboratorial na escola. Cortou-se uma calha original 
(Figura 1) pelo ponto B. A distância do ponto A ao ponto C é de um metro. 
 
1ª Experiência (Figura 2): 

 Depois de se retirar a parte da calha BC, ajustou-se a calha AB à mesa. 

 Largou-se uma esfera do ponto A. 
 
2ª Experiência (Figura 3): 

 Depois de se retirar a parte da calha BC, cortou-se a calha na perpendicular 
em relação à mesa, passando por um ponto E, ponto este que corresponde à 
posição da esfera a meio do percurso AB. 

 Ajustou-se a calha AE à mesa. 

 Largou-se uma esfera do ponto A. 
 
Considera: g= 10 m/s

2
 ; Fatrito = 0 N ; m(massa da esfera) = 300 g ; Referencial Oy no sentido ascendente;             

vf (velocidade no instante mesmo antes de bater no solo); Rar = 0N e que quando uma esfera é largada a 
sua velocidade inicial é de 0 dm/h. 

 
 
4.1 - Será que   vf   na 1ª Experiência  e   vf    na 2ª Experiência apresentam valores muito 

distintos? Dê uma possível explicação para os resultados obtidos. 

(Resposta: vf (1ªExp) ≈ 4,1 m/s e vf(2ªExp) ≈ 4,1 m/s; Logo: Os dois valores são aproximadamente iguais.) 

 

Apresente todos os cálculos efectuados. 

Pode utilizar valores arredondados às centésimas ao longo do cálculo. No final, apresente para cada experiência 

os valores de vf em m/s aproximados às décimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cotações para cada alínea Total 

1 2.1 2.2 4.1 200 pontos 
30 35 35 100 

Nota: As três figuras não estão à escala. 

A forma da calha é de uma semi-circunferência em 

que O é o centro que se encontra na perpendicular 

em relação a B. O é, por isso, o ponto médio de [AC]. 

Figura 1 Figura 2 Figura 3 
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