
Lista de Exercícios – Equação De Torricelli
Prof. Tiago – 1EM – Física

1. Uma bicicleta tem velocidade inicial de 4,0 m/s e adquire uma aceleração constante de 1,8 
m/s2. Qual a sua velocidade após percorrer 50m?

2. Um carro corre  a  uma velocidade de 72 km/h.  Quando freado,  pára após  percorrer  50m. 
Calcule a aceleração introduzida  pelos freios.

3. Na decolagem, um avião percorre, a partir do repouso e sobre a pista, 900m com aceleração 
escalar constante de 50m/s2. Calcule a velocidade de decolagem do avião. 

4. Um trem, viajando a uma velocidade escalar de 54km/h, pára em um intervalo de tempo de 1 
minuto  após  a  aplicação  dos  freios.  Considere  o  movimento  do  trem,  durante  a  freada, 
uniformemente retardado. Calcule durante a freada:
a) a aceleração escalar do trem;
b) a distância percorrida pelo trem;

5. Um foguete parte do repouso de uma plataforma de lançamento, com aceleração escalar de 
440 m/s2, suposta constante, que é mantida nos primeiros 19,8 m da subida. Calcule:
a)   a velocidade escalar do foguete no final desse deslocamento;
b)  o tempo decorrido para essa velocidade ser atingida.

6. Enquanto uma partícula percorre 10 m, sua velocidade escalar instantânea varia de 10 m/s a 
20 m/s. Determine sua aceleração escalar, suposta constante.

7. Deslocando-se com velocidade escalar igual a 30 m/s, um vagão ferroviário é desacelerado até 
o repouso com aceleração constante. O vagão percorre 100 metros até parar. Qual a aceleração 
escalar do vagão?

8. Um automóvel está a 72 km/h quando seus freios são acionados, imprimindo-lhe uma 
aceleração escalar constante de módulo igual a 5 m/s2. Calcule a distância que ele percorre 
desde o instante em que inicia a freada até parar e a duração desse percurso.

9. (Fuvest-SP)  A  velocidade  máxima  permitida  em  uma  auto-estrada  é  de  110  km/h 
(aproximadamente 30 m/s) e um carro, nessa velocidade, leva 6 s para parar completamente. 
Diante de um posto rodoviário, os veículos devem trafegar no máximo a 36 km/h (10 m/s). 
Assim, para que os carros em velocidade máxima consigam obedecer ao limite permitido ao 
passar em frente do posto, a placa referente à redução de velocidade deverá ser colocada antes 
do posto a uma distância de, pelo menos:
a) 40m b) 60m c) 80 m d) 90m e)100m 


