
LISTA DE EXERCÍCIOS DE VETORES – FÍSICA I 

Nome:__________________________________________________________ RA:__________ 

1. O vetor resultante da soma de AB BE e CA é: demonstre ao lado da 
figura como você obteve a resultante. 

 

2. No esquema estão representados os vetores, v1, v2, v3, v4. A relação vetorial correta entre esses vetores é: mostre 
o resultado correto ao lado da figura. 
 

 
 
3. Na figura a seguir estão desenhados dois vetores ( X e Y). Esses vetores 
representam deslocamentos sucessivos de um corpo. Qual é o módulo do vetor igual a X + Y ? 
 

 
 
4. Uma partícula vai do ponto X ao ponto Y, distantes 30 m, em 10 segundos. Se ela leva 5 segundos para retornar ao 
ponto X, pode se afirmar que suas velocidades médias escalar e vetorial, são, respectivamente, iguais a: 
 
(A) 3 m/s e 3 m/s  
(B) 2 m/s e 4 m/s  
(C) 4 m/s e zero  
(D) zero e zero 
(E) 6 m/s e 4 m/s 
 
5. Considere o diagrama que mostra vetorialmente as forças aplicadas no centro de coordenadas X,Y: 
 

 
 



a) determine graficamente a força resultante, sua direção e sentido. 
b) utilize a notação de vetores unitários e encontre o módulo e a direção do vetor resultante. 
 
 6. Encontre o vetor soma A+B e o vetor A-B através do método gráfico. 
 

 
 
7. Utilize a figura do exercícios anterior e determine A+B e A-B através dos vetores unitários. 
 
8. Considere dois deslocamentos, um de m’odulo igual  a 3m e um outro de m’odulo igual a 4m. Mostre como os 
vetors deslocamento podem ser combinados do modo a fornecer um deslocamento resultante de m’odulo igual a: 
 
 
a) 7m  b) 1m  c) 5m 
 
8. Uma mulher caminha 250m na direção de 30º a nordeste e em  seguida 175m diretamente para leste. A) utilizando 
métodos gráficos, determine o deslocamento resultante. B)  Compare o módulo do deslocamento com a distância que 
ela caminhou. 
 
9. Ouvindo o ruido de serpente, voçê faz dois deslocamentos rápidos com módulos de 1,8m e 2,4m. Usando 
diagramas mostre como esses deslocamentos podem obter os seguintes módulos: 
 

a) 4,2m   b) 0,6m   c) 3,0m 
 
10. Um empregado dos correios dirige um caminhão e faz o trajeto indicado na figura. Determine o módulo direção e 
sentido utilizando o método gráfico. 
 

 
 
11. Para os vetores A ,B, C e D da figura determine: 

 
a) A+B+C+D  b) A-B+C+D  c) –A-B+C+D  d) -B-A-C-D 
 
12. Uma espeleóloga está pesquisando uma caverna. Ela percorre 180m em linha reta de leste para oeste, depois 
caminha 210m em uma direção formando 45º  com a direção anterior e em sentido do sul para o leste; a seguir 
percorre 280m a 30º no sentido do norte para o oeste. Depois de um quarto deslocamento não medido ela retorna ao 
ponto de partida. Qual foi o deslocamento realizado pela espeleóloga? 
 



13. Um foguete aciona dois motores simultaneamente. Um produz um impulso de 725N diretamente para a frente, 
enquanto o outro fornece 513N de impulso a 32,4º acima da direção para a frente. Determine a força resultante  e a 
direção que os motores produzem no foguete. 
 
14. Um professor de Física desorientado dirige 3,25km do sul para o norte, depois 4,75km de leste para oeste e a 
seguir 1500m do norte para o sul. Determine o módulo direção e sentido do deslocamento desse professor. 
 
15. Uma velejadora encontra ventos que impelem seu pequeno barco a vela. Ela veleja 2,0km de oeste para leste, a 
seguir 3,5km  para o sudeste e depois, a certa distância em direção desconhecida. No final do trajeto ela está a 58km 
diretamente a leste de seu ponto de partida. Determine o módulo , direção e sentido do terceiro deslocamento. 

 
16. Uma artista está criando um novo logotipo para a página de sua empresa. No programa gráfico que ela está 
usando, cada pixel em um arquivo de imagem possui coordenadas (x,y), onde a origem (0,0) está situada no canto 
superior esquerdo da imagem, o eixo +Ox aponta para a direita e o eixo +Oy aponta para baixo. As distâncias são 
medidas em pixels. 
a) A artista desenha uma linha ligando os pixel(10.20) com o local (210,200). Ela deseja desenhar uma segunda linha 
que começa em (10,20), tem comprimento de 250 pixels e forma um ângulo de 30º medido no sentido dos ponteiros 
do relógio a apartir da direção inicial. Qual o local onde o pixel da segunda linha deve terminar? 
b) A artista desenha agora uma fecha ligando a extremidade direita inferior da primeira linha com a extremidade 
direita inferior da segunda linha. Determine o módulo e direção desta flecha. 
 
17. Um explorador de florestas na África equatorial deixa sua cabana  e  dá 40 passos no sentido nordeste , depois 80 
passos em uma direção que forma 60º considerando a rotação no sentido do oeste para o norte e a seguir  50 passos 
para o sul. Considerando que os passos tem mesma medida. Qual o deslocamento desde o ponto de partida? 
 


