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01. O que é necessário para determinar (caracterizar) uma: 
 
a) grandeza escalar? 
b) grandeza vetorial? 
 
02. Classifique os itens abaixo em grandeza escalar (E) e grandeza 
vetorial (V). 
 
a) (  ) tempo     b) (   ) velocidade 
c) (  ) massa    d) (   ) temperatura 
e) (  ) força     f ) (   ) 
deslocamento 
g) (  ) aceleração     h) (   ) energia 
   
03. Determine o módulo do vetor soma de A e B 
representados abaixo. 
Sendo o modulo,  A = 10; e B = 10; 
 
 
 
 
 



 

 

 
04. Para os amantes dos esportes radicais o voo livre 
praticado com asa delta é uma ótima opção em 
determinadas regiões do país. Um praticante deseja 
descobrir com qual velocidade sua Asa Delta se dirige 
para o Norte e para o Oeste, tendo a velocidade de 
72 km/h numa direção que faz 30º com o eixo Leste-
Oeste, como na figura. Calcule o que é pedido.  
 
05. Em todos os problemas de lançamento oblíquo observamos que a 
trajetória do projétil se dá em 2 dimensões: (X) e (Y). A forma mais 
fácil de resolver o problema é de fazer as analises independentemente 
em cada dimensão. 
 

a) Mostre como decompor a velocidade inicial e também final de 
um lançamento oblíquo (faça desenhos demonstrativos). 

b) Mostre como calcular a velocidade escalar de um determinado 
projétil se temos as velocidades em X e em Y. 

 
06. Uma bola de voley é lançada verticalmente para cima. Podemos 
dizer que no ponto mais alto de sua trajetória:  
 
a) a velocidade da bola é máxima, e a aceleração da bola é vertical 
e para baixo.  
b) a velocidade da bola é máxima, e a aceleração da bola é vertical 
e para cima.  
c) a velocidade da bola é mínima, e a aceleração da bola é nula.  
d) a velocidade da bola é mínima, e a aceleração da bola é vertical e 
para baixo  
e) a velocidade da bola é mínima, e a aceleração da bola é vertical e 
para cima.  
 
07. Uma pessoa quer testar a possibilidade de um salto de base jump 
de certo prédio. Deste modo abandona uma pedra do alto de um 
edifício, que leva 4 s para atingir o solo. Determine, considerando g = 
10 m/s²:  
 
a) a altura do edifício e decida se é uma boa ideia fazer base jump 
neste lugar.  
b) a velocidade com que a pedra atinge o solo.  
 



 

 

08. Numa quadra de esportes lança-se, da superfície, uma bola 
verticalmente para cima, com certa velocidade inicial. Desprezando-se 
as forças passivas atuantes sobre ele, podemos afirmar que:  
 
a) A altura máxima atingida será sempre a mesma, independentemente 
da velocidade de lançamento.  
b) a altura máxima atingida pela bola dependerá de sua massa.  
c) o tempo de subida é diretamente proporcional ao quadrado da 
velocidade inicial do corpo  
d) em qualquer ponto de sua trajetória, a velocidade de subida é 
igual, em módulo, à de queda.  
e) na altura máxima, a velocidade é não nula.  
 
09. Estando em uma escada a certa altura do solo, um estudante 
lança uma esfera A verticalmente para cima e outra, B, verticalmente 
para baixo, com velocidade de mesmo módulo. Desprezando a 
resistência do ar, ao chegar no solo:  
 
a) a esfera A tem velocidade de módulo maior que a de B  
b) a esfera B tem velocidade de módulo maior que a de A. 
c) as velocidades das duas esferas são diferentes e dependem da 
altura  
d) as velocidades das duas esferas são iguais  
e) a esfera de maior massa tem maior velocidade.  
 
10. Nas Olimpíadas, um peso é arremessado verticalmente para cima, 
do solo, com velocidade escalar igual a 40 m/s. Desprezando a 
resistência do ar e adotando g = 10 m/s², determine: (adote a 
orientação da trajetória para cima com origem no solo)  
 
a) as funções horárias do espaço e da velocidade do ‘peso’.  
b) o tempo de subida.  
c) o instante em que o corpo chega ao solo.  
d) a altura máxima atingida.  
e) a velocidade do corpo ao atingir o solo.  
f) o espaço e o sentido do movimento do corpo para t = 5 s.  
g) o instante em que o corpo passa pela altura de 60 m.  
 
11. Um esporte bastante interessante e com belas paisagens é o 
Balonismo. Ao desejar olhar sua altitude num aparelho de GPS, o 
praticante o deixa cair. Supondo que o balão sobe com velocidade 
constante de 10 m/s. O esportista conta o tempo de 10s para o 



 

 

aparelho atingir o solo, isto significa que, no instante em que se 
iniciou a queda, o balão estava a uma altura de (use g = 10 m/s²)  
 
a) 4000m    b) 600m    c) 6000m    d) 500m     e) 400m  
 
12. Uma bola de pingue-pongue rola sobre uma mesa com velocidade 
constante de 2m/s. Após sair da mesa, cai, atingindo o chão a uma 
distância de 0,80m dos pés da mesa. Adote g= 10 m/s², despreze a 
resistência do ar e determine:  
 
a) a altura da mesa.  
b) o tempo gasto para atingir o solo.  
 
12. Um avião, em vôo horizontal, está bombardeando de uma altitude 
de 8000 m um destróier parado. A velocidade do avião é de 504 
km/h. De quanto tempo dispõe o destróier para mudar seu curso 
depois de uma bomba ter sido lançada ? (g = 10 m/s2 ).  
 
13. Um avião precisa soltar um saco com mantimentos a um grupo 
de sobreviventes que está numa balsa. A velocidade horizontal do 
avião é constante e igual a 100 m/s com relação à balsa e sua 
altitude é 2000 m. Qual a distância horizontal que separa o avião dos 
sobreviventes, no instante do lançamento ? (g = 10 m/s2).  
 
14.  Uma lança de arremesso olímpico é lançado para cima, com 
velocidade inicial de 50 m/s, numa direção que forma um ângulo de 
60º com a horizontal. Despreze a resistência do ar. (Dados: sen 60º = 
0,87 e cos = 0,5). 
 
a) As velocidades iniciais do corpo no eixo X (Vx) e no eixo Y (Vy). 
b) A velocidade escalar do corpo no ponto mais alto da trajetória.  
c) As coordenadas do corpo quanto se passarem 3 s após seu 
lançamento. 
 
15. Um canhão, em solo plano e horizontal, dispara uma bala, com 
ângulo de tiro de 30º . A velocidade inicial da bala é 500 m/s. Sendo 
g = 10 m/s2 o valor da aceleração da gravidade no local, 
 
a) Calcule a posição X e Y da bala do canhao ao se passarem 2 
segundos do lançamento. 
b) qual a altura máxima da bala em relação ao solo, em km?  
 



 

 

16. Um ciclista em sua BMX realiza um salto, de uma rampa, 
obliquamente para cima, formando um ângulo de 30º com a 
horizontal. Sabe-se que ele atinge uma altura máxima hmáx = 15 m e 
que sua velocidade no ponto de altura máxima é V = 10 m/s. (Adotar 
g = 10 m/s2) 
 
a) Determine a sua velocidade inicial e também a velocidade inical em 
X e em Y.  
b) Calcule a posição (X,Y) em que o corpo estará ao se passarem 2,5 
segundos do lançamento 
c) calcule a posição (X,Y) em que o corpo estará 3 segundos antes 
deste retornar ao solo 
 
17. Calcular o alcance de um projétil lançado por um morteiro com 
velocidade inicial de 100 m/s, sabendo-se que o ângulo formado 
entre o morteiro e a horizontal é de 30º. Adotar g = 10 m/s2.  
 
18. Ao bater um tiro de meta, um goleiro imprime à bola uma 
velocidade de módulo V0 = 25 m/s inclinada de um ângulo θ com a 
horizontal, tal que sen θ = 0,8 e cos θ = 0,6. Admita que no local a 
resistência do ar seja desprezível e adote g = 10 m/s2. 
Supondo que a bola retorne ao solo sem ser interceptada por 
qualquer jogador, determine: 
 
a) a altura máxima (H) atingida por ela;  
b) a velocidade da bola no ápice do vôo;  
c) o seu tempo total de vôo (T)  
d) o seu alcance horizontal (D). 
 
19. Um projétil de uma nova arma secreta dos militares é lançado 
segundo um ângulo de 30° com a horizontal, com uma velocidade de 
200 m/s. Supondo a aceleração da gravidade igual e 10 m/s2 e 
desprezando a resistência do ar, calcule (DADOS: sen 30° = 0,50 e 
cos 30° = 0,87): 
 
a) o intervalo de tempo entre o lançamento e a passagem do projétil 
pelo ponto de altura 105 m acima do ponto de lançamento, em 
segundos. Qual a posição horizontal correspondente? 
b) As coordenadas (X,Y) no instante de tempo 5 segundos após o 
lançamento. 
c) O valor da velocidade em x (Vx) e em y (Vy) no momento exato 
que o projetil atinge o chão.  



 

 

20. Sabemos que o alcance máximo de um projétil depende 
diretamente do ângulo de lançamento. Mostre através de desenhos e 
de formulas qual o ângulo que permite que um lançamento tenha seu 
alcance máximo.  
 
21. Uma pista de skate, para esporte radical, é montada a partir de 
duas rampas R1 e R2, separadas entre A e B por uma distância D, 
com as alturas e ângulos indicados na figura. A pista foi projetada de 
tal forma que um skatista, ao descer a rampa R1, salta no ar, 
atingindo sua altura máxima no ponto médio entre A e B, antes de 
alcançar a rampa R2.  

 
22. O salto que conferiu a medalha de ouro a uma atleta brasileira, 
na Olimpíada de 2008, está representado no esquema ao lado, 
reconstruído a partir de fotografias múltiplas. Nessa representação, 
está indicada, também, em linha tracejada, a trajetória do centro de 
massa da atleta (CM). Utilizando a escala estabelecida pelo 
comprimento do salto, de 7,04 m, é possível estimar que o centro de 
massa da atleta atingiu uma altura máxima de 1,25 m (acima de sua 
altura inicial), e que isso ocorreu a uma distância de 3,0 m, na 
horizontal, a partir do início do salto, como indicado na figura. 
Considerando essas informações, estime: 
 

 
 
a) O intervalo de tempo t1, em s, entre o instante do início do salto e 
o instante em que o centro de massa da atleta atingiu sua altura 
máxima.  
b) A velocidade horizontal média, Vx, em m/s, da atleta durante o 
salto.  
c) O intervalo de tempo t2, em segundos, entre o instante em que a 
atleta atingiu sua altura máxima e o instante final do salto.  



 

 

23. Muitas áreas do conhecimento humano trabalham diretamente com 
conhecimentos de física, e uma delas é a área esportiva. Por isso, um físico foi 
convidado para projetar uma rampa para lançamentos de bicicletas e foram dadas as 
seguintes informações: a rampa, no formato de um triângulo retângulo, deve ter 4m de 
comprimento horizontal por 3m de altura, conforme a figura: 

 

 
Um conjunto ciclista-bicicleta é lançado com uma velocidade inicial Vo = 36km/h, 
com o objetivo de atingir a maior altura possível. Considerando-se g = 10m/s² e as 
informações dadas, a altura máxima atingida com relação ao solo em metros, será? 

 


