
Problemas de MO

Série 2: Lançamento de projéteis. Leis de Newton do movimento
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.0
Demonstre o teorema de Pitagoras, juntando quatro triângulos retângulos (de catetos a e b e 
hipotenusa c) de forma a formar um grande quadrado de lado a+b. Determine:

a) A área do grande quadrado;
b) Calcule a mesma área de outra forma, como a soma das áreas dos triângulos retângulos e 

do pequeno quadrado inscrito (pode ver a figura da aula teórica);
c) Igualando as áreas demonstre então o teorema. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1
Uma pedra é atirada do chão e a altura máxima que atinge é igual ao seu alcance d, medido na 
horizontal. Determine:

d) o ângulo de lançamento;
e) o ângulo de lançamento, se a pedra tivesse sido atirada na Lua;
f) o alcance máximo que poderia atingir, se fosse lançada com a mesma velocidade, mas com

outro ângulo. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2
Uma bola é atirada do topo de um edifício e atinge o solo 3 s depois. A velocidade inicial é 8 m/s e
faz um ângulo de 20º abaixo da horizontal. Determine: 

a) a distância entre o ponto de impacto e a base do edifício;
b) a altura do edifício;
c) o tempo que a bola demora a chegar a 10 m abaixo do ponto de lançamento. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.3
Uma pedra, lançada com velocidade v0, fazendo um ângulo a
com  a  horizontal,  cai  no  fundo  de  um  buraco,  de
profundidade –h. 
Determine  a  distância  S,  entre  o  buraco  e  o  ponto  de
lançamento. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.4
Um objeto de massa m cai de uma altura h. Durante a queda, devido ao
vento forte, sofre uma força lateral constante e igual ao seu peso. 
A que distância da vertical vai tocar o chão? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.5
O semáforo da figura tem um peso de 122 N. Está ligado a um fio que, por
sua vez, se liga a dois outros, fixos a um suporte vertical. 

Calcule as tensões T1 e T2 nos fios de suporte. 
(Sugestão: repare que 53º + 37º = 90º)



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.6
O  comboio  da  figura  tem  quatro  carruagens.  A
carruagem  da  frente  (máquina)  faz  uma  força  F
constante. 

a) Qual é a aceleração do comboio? 
b) Quanto valem as tensões nos ligadores entre as carruagens?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.7
O objeto da figura está em equilíbrio. Determine: 

a) as tensões T1 e T2 ;
b) a massa m.              

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.8
Dois  objetos,  de  massas  m1 e  m2,  ligados  por  um  fio
inextensível, são puxados como se mostra na figura. Despreze
o atrito entre os objetos e o plano. 

a) Desenhe o diagrama de forças para cada objeto, separadamente. 

b) Demonstre que .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.9
Dois objetos, de massas m1 e m2, estão ligados por um fio
inextensível, como é mostrado na figura. Despreze o atrito entre os
objetos e o plano inclinado e determine:

a) a aceleração de cada objeto; 
b) a tensão no fio; 
c) a relação entre m1 e m2 para que o sistema fique em equilíbrio.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.10
Dois objetos, de massas  m1=20 kg e  m2=10 kg, estão ligados
por um fio inextensível, como mostrado na figura. Despreze o
atrito entre os objetos e o plano e determine:

a) a aceleração de cada objeto; 
b) a tensão no fio. 
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2.0       a) (a+b)^2  b) c^2+ 2ab c) a^2+b^2= c^2
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