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LISTA EXTRA LANÇAMENTO VERTICAL, HORIZONTAL E OBLÍQUO 
1. (UFPE-2002) A figura mostra a variação da velocidade escalar de dois pequenos blocos que se movem em 

sentidos opostos, na direção vertical. No instante em que o bloco A cai do alto de um edifício de 94m de 

altura, o bloco B é lançado a partir do solo, ao longo da mesma linha vertical. Qual é a distância entre os 

blocos, em m, no instante em que as suas velocidades escalares têm o mesmo valor? Despreze a resistência do 

ar. 
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2. (UFPE-1996) A partir da altura de 7m atira-se uma pequena bola de chumbo verticalmente para baixo, com 

velocidade de módulo 2,0m/s. Despreze a resistência do ar e calcule o valor, em m/s, da velocidade da bola ao 

atingir o solo. (Considere g = 10 m/s
2
). 

 
3. (Fatec-1997) Considere as três seguintes afirmações: 

I. Na superfície da Lua, onde g = 1,6m/s
2
, um corpo atirado verticalmente para cima com velocidade 

inicial de 8,0m/s atinge altura máxima de 20m. 

II. Um corpo submetido a uma aceleração negativa sempre apresenta movimento retardado. 

III. A aceleração de um corpo em movimento curvilíneo é sempre diferente de zero. 

Dessas afirmações: 

 

a) somente a I é correta. 

b) somente a I e a  II são corretas. 

c) somente a II e a III são corretas. 

d) somente a I e a III são corretas. 

e) a I, II e a III são corretas. 

 

4. (PUC-0) De um helicóptero que desce verticalmente é abandonada uma pedra, quando o mesmo se encontra 

a 100 m do solo. Sabendo que a pedra leva 4s para atingir o solo e supondo  g = 10 m/s², a velocidade de 

descida do helicóptero, no momento em que a pedra é abandonada, tem valor, em m/s, igual a : 

 

a) 25 b) 20 c) 15 d) 10 e) 5 

 
5. (Universidade da Amazônia-2002) A charge ao lado ilustra o lançamento horizontal de projéteis no ar. 

 
Analisando fisicamente a ilustração, considere as afirmações abaixo. 

I. Para que a charge ficasse fisicamente correta, as bombas deveriam estar verticalmente alinhadas. 

II. O espaçamento vertical constante entre as bombas sugere que o intervalo entre o abandono de bombas 



consecutivas é constante. 

III. A resistência do ar, que depende da velocidade, é maior para o movimento horizontal do que para o 

movimento vertical.  

 

Está(ão) correta(s) apenas: 

 

a)   II b)   III c)   I e III d)   II e III  

 
6. (Mack-2006) De um avião em vôo horizontal, um pára-quedista projeta-se na atmosfera com velocidade 

vertical de módulo zero e cai em queda livre por 2s. Após esse tempo, devido à abertura do pára-quedas, sua 

velocidade vertical passa a ser supostamente constante. Despreze a resistência do ar nesses 2s e adote g = 

10m/s2. Se o avião, no momento do salto, estava a 800m do solo, o tempo total de queda do pára-quedista foi 

de: 

a) 16s b) 32s c) 41s d) 51s e) 60s 

 

7. (Mack-2003) Do alto de um edifício, lança-se horizontalmente uma pequena esfera de chumbo com 

velocidade de 8m/s. Essa esfera toca o solo horizontal a uma distância de 24m da base do prédio, em relação à 

vertical que passa pelo ponto de lançamento. Desprezando a resistência do ar, a altura desse prédio é (adote g 

= 10 m/s
2
 ): 

a) 45m  b) 40m  c) 35m  d) 30m  e) 20m 

 

8. (UFES-1997) Dois objetos de massas diferentes são lançados horizontalmente do alto de um prédio com 

velocidades iniciais diferentes. Desprezando-se os efeitos de atrito com o ar, pode-se afirmar que o tempo de 

queda dos dois objetos, até atingirem o solo é: 

a) maior para o objeto lançado com velocidade inicial menor. 

b) maior para o objeto lançado com velocidade inicial menor. 

c) maior para o objeto de massa maior. 

d) maior para o objeto de massa menor. 

e) o mesmo para os dois objetos. 

 
9. (AFA-2002) Duas armas são disparadas simultaneamente, na horizontal, de uma mesma altura. Sabendo-se 

que os projéteis possuem diferentes massas e desprezando a resistência do ar, pode-se afirmar que 

 

a) a bala mais pesada atinge o solo em um tempo menor. 

b) o tempo de queda das balas é o mesmo. 

c) a bala que foi disparada com maior velocidade atinge o solo em um tempo maior. 

d) nada se pode dizer a respeito do tempo de queda, porque não se sabe qual das armas é mais possante. 

 
10. (Fuvest-1996) Num jogo de vôlei, o jogador que está junto à rede salta e "corta" uma bola (de massa m = 

0,30kg) levantada na direção vertical, no instante em que ela atinge sua altura máxima, h = 3,2m. Nessa 

"cortada" a bola adquire uma velocidade de módulo V, na direção paralela ao solo e perpendicular à rede, e cai 

exatamente na linha de fundo da quadra. A distância entre a linha de meio da quadra (projeção da rede) e a 

linha de fundo é d = 9,0m.  

Adote g=10m/s
2
. 

Calcule: 

a) o tempo decorrido entre a cortada e a queda da bola na linha de fundo. 

b) a velocidade V que o jogador transmitiu à bola. 

c) o valor do módulo da variação da quantidade de movimento, ∆Q, do centro de massa do jogador, devida à 

cortada. 

d) a intensidade média da força, F, que o jogador aplicou à bola, supondo que o tempo de contato entre a sua 

mão e a bola foi de 3,0 x 10
-2 

s. 

 

11. (VUNESP-2006) Para determinar a velocidade de um projétil, um perito, devidamente autorizado, toma 

um pequeno bloco de madeira, com massa de 480g e o coloca em repouso na borda de um balcão horizontal de 

altura h = 1,25m. A seguir, dispara o projétil, de massa 20g, paralelamente ao balcão. O projétil penetra no 



bloco, lançando-o ao solo, a uma distância d = 5,0m da borda do balcão, como ilustrado na figura. 

 
Considerando g = 10m/s2 e desprezando os efeitos de atrito com o ar e o movimento de rotação do projétil e do 

bloco, calcule 

a) a velocidade com que o bloco deixa o balcão. 

b) a velocidade do projétil obtida pelo perito. 

 
12. (Vunesp-1995) Um bloco de massa 0,10kg desce ao longo da superfície curva mostrada na figura adiante, 

e cai num ponto situado a 0,60m da borda da superfície, 0,40s depois de abandoná-la. 

 
Desprezando-se a resistência oferecida pelo ar, pode-se afirmar que o módulo (intensidade) da quantidade de 

movimento do bloco, no instante em que abandona a superfície curva é, em kg.m/s: 

a) 0,10. b) 0,15. c) 0,20. d) 0,25. e) 0,30. 

 

13. (Fuvest-2001) Um motociclista de motocross move-se com velocidade v = 10 m/s, sobre uma superfície 

plana, até atingir uma rampa (em A), inclinada de 45
o
 com a horizontal, como indicado na figura. 

                          
A trajetória do motociclista deverá atingir novamente a rampa a uma distância horizontal D (D=H), do ponto 

A, aproximadamente igual a: 

a) 20 m b) 15 m c) 10 m d) 7,5 m e) 5 m 

 

14. (Vunesp-2003) Um motociclista deseja saltar um fosso de largura d = 4,0 m, que separa duas plataformas 

horizontais. As plataformas estão em níveis diferentes, sendo que a primeira encontra-se a uma altura h = 1,25 

m acima do nível da segunda, como mostra a figura. 

 
O motociclista salta o vão com certa velocidade u0 e alcança a plataforma inferior, tocando-a com as duas 



rodas da motocicleta ao mesmo tempo. Sabendo-se que a distância entre os eixos das rodas é 1,0 m e 

admitindo g = 10 m/s
2
, determine: 

a) o tempo gasto entre os instantes em que ele deixa a plataforma superior e atinge a inferior. 

b) qual é a menor velocidade com que o motociclista deve deixar a plataforma superior, para que não caia no 

fosso. 

 
15. (FEI-1995) Uma esfera de aço de massa 200g desliza sobre uma mesa plana com velocidade igual a 2m/s. 

A mesa está a 1,8m do solo. A que distância da mesa a esfera irá tocar o solo? Obs: despreze o atrito. 

 
a) 1,25m b) 0,5m c) 0,75m d) 1,0m e) 1,2m 

 
16. (UECE-1996) A figura a seguir mostra a trajetória da bola lançada pelo goleiro Dida, no tiro de meta. 

Desprezando o efeito do ar, um estudante afirmou:   

 
I.  A aceleração vetorial da bola é constante. 

II.  A componente horizontal da velocidade da bola é constante. 

III.  A velocidade da bola no ponto mais alto de sua trajetória é nula. 

Destas afirmativas, é(são) correta(s) somente: 

a) I b) II c) I e II d) II e III 

 
17. (ITA-2004) Durante as Olimpíadas de 1968, na cidade do México, Bob Beamow bateu o recorde de salto 

em distância, cobrindo 8,9m de extensão. Suponha que, durante o salto, o centro de gravidade do atleta teve 

sua altura variando de 1,0m no início, chegando ao máximo de 2,0m e terminando a 0,20m no fim do salto. 

Desprezando o atrito com o ar, pode-se afirmar que o componente horizontal da velocidade inicial do salto foi 

de: 

a) 8,5 m/s. b) 7,5 m/s. c) 6,5 m/s. d) 5,2 m/s. e) 4,5 m/s. 

 
18. (SpeedSoft-2001) No instante t = 0, uma pedra é lançada com velocidade inicial de 80 m/s, numa direção 

que forma 30
o
  com a horizontal. Desprezando a resistência do ar, e considerando g = 10 m/s² , podemos 

afirmar que: 

a) no ponto mais alto da trajetória a velocidade da pedra é nula. 

b) no ponto mais alto da trajetória a aceleração  da pedra é nula. 

c) no instante t = 4 segundos a velocidade da pedra é nula. 

d) no instante t = 5 segundos a pedra ainda está subindo. 

e) no instante t = 8 segundos a pedra volta a tocar o solo. 

 

 
 



GABARITO 
 
1. d = 14 m 2. V = 12 m/s  3. Alternativa: D 4. Alternativa: E 5. Alternativa: B 

 
6. Alternativa: C 7. Alternativa: A 8. Alternativa: E 9. Alternativa: B  

 

10. a) ∆t = 0,8 segundos 

b) V = 11,25 m/s 

c) ∆Q = 33,75 kgm/s 

d) F = 1125 N 

 
11. a) vbloco = 10m/s 

b) vp = 250m/s 

 

 
12. Alternativa: B (supondo que o bloco saia horizontalmente da mesa). 

 
13. Alternativa: A 

 
14. a) ∆t = 0,50s 

b) VMIN = 10m/s 

 
15. Alternativa: E 16. Alternativa: C 17. Alternativa: A 18. Alternativa: E 

 
 
 


