
 

 

Tarefa 02 – Professora Ana Diniz 
 
02. (PUC – 2010) INSTRUÇÃO: Para responder à questão 1, considere a figura e o texto a seguir, 

preenchendo adequadamente as lacunas. 
 

 
Entrando pelo portão O de um estádio, um torcedor executa uma trajetória, representada pelas linhas 
contínuas OABC, até alcançar a sua cadeira C. Considerando que, na figura, a escala seja 1:1.000, é 
correto afirmar que o torcedor percorreu uma distância de _________ e teve um deslocamento de 
_________na direção _______. 

 
02. Considere os vetores força representados na figura abaixo, cujos módulos são: 1 2 36 , 2 , 3F N F N F N   . O 

módulo do vetor soma, 1 2 3F F F F  
   

, é igual a que valor? 

 
 
03. Um corpo de massa m está sujeito a uma força resultante F1, que atua conforme representado na figura a 

seguir. 
 

 
 

Para que o corpo, partindo do repouso, se movimente ao longo do eixo x positivo, uma possível força F2 a 
ser adicionada ao sistema para resultar nesse movimento pode estar ao longo de qual eixo e qual o 
sentido? 

 
04. Sobre o vôo do 14-Bís realizado em 23 de outubro de 1906, o Professor Charly Künzi, ex-reitor do ITA e 

membro da Associação Brasileira de Cultura Aeroespacial, escreveu: 
“... O Aeroclube da França oferecia um prêmio para quem conseguisse voar pela primeira vez com um 
‘mais pesado que o ar’. Era a Taça Archdeacon, acompanhada da quantia de 3 000 francos, que seriam 
entregues para ‘quem conseguisse construir um aparelho capaz de decolar por seus próprios meios e voar 
por uma distância de 25 metros sem exceder o ângulo de descida de 25%’.... Chegou então a vez de 
Santos Dumont. Ele subiu no seu 14-Bis, elegantíssimo, de paletó, gravata e chapéu, cumprimentou o 
público com uma reverência, fez o motor dar a sua força máxima, começou a rolar devagar, mais 
rapidamente, mais rapidamente ainda e decolou. Ele voou 60 metros a uma altura de 3 metros. ” 

 
(Fonte: http://www.ita.cta.br/online/2005) 
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Para calcular, aproximadamente, a distância percorrida por Santos Dumont do início da descida do 14-Bis 
até o momento em que ele atingiu o solo, deve-se considerar que: 
• a trajetória da descida foi retilínea; 
• a inclinação da trajetória da descida do 14-Bis manteve-se constante; 
• o ângulo de descida do avião é formado pela trajetória de descida do avião e ohorizonte; 
• um ângulo de descida de 25% equivale, aproximadamente, a um ângulo de 14º. 
 
Logo, qual é essa distância em metros? 
Dados: 
sen 14° = 0,24 
cos 14° = 0,97 
tg    14° = 0,25 

 
05. (Insper) Durante uma partida de futebol, em determinado instante, a distância entre a bola e o goleiro é 

de 11 metros e a distância entre a bola e o atacante adversário é de 5 metros. Assim, nesse instante, o 
valor mínimo e o valor máximo possíveis para a distância entre o goleiro e o atacante adversário são, 
respectivamente? 

 
06. (UFAM) Um pirata enterrou um tesouro em uma ilha com cinco palmeiras localizadas nos seguintes 

pontos: A(-40,-10)m; B(-20,50)m; C(30,-10)m; D(30,-30)m e E(60,30)m. As orientações no mapa dizem 
para você iniciar no ponto A e mover-se na direção de B, mas andar apenas metade da distância entre A e 
B. Depois, mova-se na direção de C, ande apenas um terço da distância entre sua corrente localização e C. 
Em seguida, mova-se na direção de D, andando apenas um quarto da distância de onde você está e D. 
Finalmente, mova-se na direção de E, cubra apenas um terço da distância entre você e E, pare e cave. 
Quais são as coordenadas do tesouro? 

 
 
07. (PUC - RJ-2008) Um veleiro deixa o porto navegando 70 km em direção leste. Em seguida, para atingir 
seu destino, navega mais 100 km na direção nordeste. Desprezando a curvatura da terra e admitindo que todos 
os deslocamentos são coplanares, determine o deslocamento total do veleiro em relação ao porto de origem. 
(Considere 2  = 1,40 e 5 = 2,20) 
 
08. Qual é a relação entre os vetores ,M N P

  
 e R


 representados na figura? 
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09. (PUC-BA) Nas figuras seguintes estão representados pares de vetores e nos quais cada segmento 
orientado está subdividido em segmentos unitários. 

 
Quais destes pares têm a mesma resultante? 

 
10. (UNESP-SP) A figura mostra, em escala, duas forças e, atuando num mesmo ponto material P. 
 

 
 
a) Represente na figura reproduzida a força ,R


 resultante das forças a  e ,b


 e determine o valor de seu 

módulo, em newtons. 
b) Represente, também na mesma figura, a força ,c  de tal modo que 0.a b c  

  
 

 


