
EXERCÍCIOS

Uma pá com ângulo de deflexão de 60° está fixada em um carrinho. O conjunto, de 
massa 75 kg, rola sobre uma pista horizontal. O atrito e a resistência do ar podem ser 
desprezados. A pá recebe um jato de água que sai com velocidade 35 m/s de um bocal 
horizontal estacionário. A área de saída do bocal é 0,003 m². Determine a velocidade 
do carrinho com a pá como uma uma função do tempo e trace um gráfico dos 
resultados.



EXERCÍCIOS

Um foguete com massa inicial de 400 kg deve ser lançado verticalmente. Após a 
ignição, o foguete consome combustível a uma taxa de 5 kg/s e ejeta gás à pressão 
atmosférica com velocidade relativa de 3500 m/s; determine a aceleração inicial do 
foguete e sua velocidade 10 segundos após o lançamento, desprezando a resistência do 
ar.



EXERCÍCIOS

Um jato vertical de água atinge um disco horizontal. O peso do disco é igual a 30 kg. No 
instante em que o disco encontra-se a 3 m acima da saída do bocal, seu movimento é 
para cima com velocidade U = 5 m/s. Calcule a aceleração  vertical do disco nesse 
instante.



EXERCÍCIOS

Um bloco retangular de massa M rola sobre uma superfície horizontal entre dois jatos 
opostos. EM t=0, o bloco é post em movimento com velocidade U. Em seguida, move-
se sem atrito paralelamente aos eixos dos jatos com velocidade U(t). Despreze a massa 
de l´quido aderente ao bloco. Obtenha expressões gerais para a aceleração do bloco, 
a(t) e para sua velocidade U(t).



EXERCÍCIO

Ar a 14,7 psia, 70°F, entra em um compressor com velocidade desprezível e é 
descarregado a 50 psia, 100°F, através de um tubo com área transversal de 1 ft². A vazão 
em massa é 20 lbm/s. A potência fornecida ao compressor é 600 hp. Determine a taxa de 
transferência de calor.



EXERCÍCIO

Um tanque, com volume de 0,1 m³, está conectado a uma linha de ar de alta pressão; 
tanto a linha quanto o tanque estão, inicialmente, a uma temperatura uniforme de 
20°C. A pressão manométrica inicial no tanque é 100 kPa. A pressão absoluta na linha 
de ar é 2,0 MPa; a linha é suficientemente grande, de forma que a temperatura e a 
pressão do ar comprimido podem ser consideradas constantes. A temperatura no 
tanque é monitorada por um termopar de resposta rápida. Imediatamente após a 
abertura da válvula, a temperatura do ar no tanque sobe à taxa de 0,05 °C/s. Determine 
a vazão em massa instantânea de ar entrando no tanque se a transferência de calor é 
desprezível.
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