
 
 
 
 
 
 

 

 Lista de Exercícios - 1ª Série 
 
1) Um avião, voando em linha reta, com velocidade constante em relação ao solo, abandona uma bomba. Se a 
resistência do ar sobre ela puder ser desprezada, a trajetória dessa bomba será em forma de uma:  

a) Parábola para um observador que estiver no avião.  
b) Linha reta vertical para um observador que estiver fixo no solo.  
c) Linha reta horizontal para um observador que estiver no avião.  
d) Linha reta vertical para um observador que estiver no avião.  
e) Mesma figura para qualquer observador, pois independe do referencial. 

 
2) Grandezas físicas importantes na descrição dos movimentos são o espaço (ou posição) e o tempo. Numa estrada, 
as posições são definidas pelos marcos quilométricos. Às 9h50min, um carro passa pelo marco 50 km e, às 10h05 min, 
passa pelo marco quilométrico 72. A velocidade escalar média do carro nesse percurso vale, em km/h: 

a) 44  b) 80  c) 64  d) 88  e) 72 
 
3) O gráfico abaixo representa a posição de uma partícula em função do tempo. 
 

  
 Qual a velocidade média da partícula, em m/s, entre os instantes t = 2,0min e t = 6,0min? 

a) 1,5   b) 2,5   c) 3,5   d) 4,5   e) 5,5 
 
4) Um projétil é lançado a uma velocidade inicial de 50 m/s, fazendo um ângulo de 30° com a horizontal. Considerando 
a aceleração da gravidade g = 10 m/s2, o tempo para que o projétil atinja o ponto mais alto da trajetória em segundos 
vale: 

a) 3,5  b) 8,0  c) 4,0  d) 2,5  e) 5,0 
 

5) Você está no mastro de um barco que está em movimento retilíneo uniforme. Você deixa cair uma bola de ferro 
muito pesada. O que você observa? 
 

a) A bola cai alguns metros atrás do mastro, pois o barco desloca-se durante a queda da bola. 
b) A bola cai ao pé do mastro, porque ela possui inércia e acompanha o movimento do barco. 
c) A bola cai alguns metros à frente do mastro, pois o barco impulsiona a bola para a frente. 
d) Impossível responder sem saber a exata localização do barco sobre o globo terrestre. 
e) A bola cai fora do barco, porque este, livre da massa da bola, acelera-se para a frente. 
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6) Partindo do repouso, um avião percorre a pista de decolagem com aceleração constante e atinge a velocidade de 
360 km/h em 25s. Qual o valor da aceleração em m/s2? 
 
7) Na ausência de resistência do ar, um objeto largado sob um avião voando em linha reta horizontal com velocidade 
constante: 

a) Subirá acima do avião e depois cairá. 
b) Rapidamente ficará para trás. 
c) Rapidamente ultrapassará o avião. 
d) Oscilará para a frente e para trás do avião. 
e) Permanecerá sob o avião. 

 
8) Dois corpos idênticos A e B são lançados, simultaneamente, da mesma posição, com a mesma velocidade inicial, 
formando o mesmo ângulo α com a horizontal. Sobre o corpo A, atua apenas a força peso. Sobre o corpo B, além do 
próprio peso, atua, favoravelmente ao movimento, uma força horizontal constante. 
Pode-se afirmar que os corpos: 

a) Chegam ao solo simultaneamente. 
b) Têm o mesmo alcance horizontal. 
c) Atingem a mesma altura máxima. 
d) Têm a mesma velocidade quando atingem o solo. 
e) Têm a mesma aceleração. 

 
9) A posição x de uma partícula, que se move ao longo de uma reta, é descrita pela função horária: 

X = 10,0 + 10,0t – 2,0t2 
 

 A velocidade escalar média da partícula, entre os instantes t1 = 2,0 s e t2 = 3,0 s, vale: 
a) zero  b) 18,0 m/s c) 10,0 m/s d) 22,0 m/s e) 11,0 m/s 

 
10) De um ponto em uma torre situada a 50m de altura, em relação ao solo, lança-se, formando um ângulo β com a 
horizontal, um projétil, com velocidade de módulo igual a 20m/s. Despreze os efeitos resistivos do ar e considere a 
aceleração da gravidade de 10m/s². Dados: sen β = 0,80 e cos β= 0,60. Calcule: 
 

a) O tempo que o projétil leva para atingir o solo, suposto horizontal. 
b) O alcance horizontal do projétil 
c) A projeção vertical da velocidade do projétil no instante em que ele atinge o solo. 
d) A projeção horizontal da velocidade do projétil no instante em que ele atinge o solo. 
e) O módulo da velocidade do projétil no instante em que ele atinge o solo 

 
11) A velocidade de uma partícula varia de acordo com a função: V = 4+8t. Pede-se: 

a) Velocidade inicial e aceleração da partícula. 
b) Velocidade da partícula no instante t=2s. 
c) Variação (delta) nos 4 primeiros segundos. 

 
12) Um móvel parte de um ponto com velocidade de 4m/s em uma trajetória retilínea com aceleração constante de 
5m/s². Qual a sua velocidade no instante 6s? 
 
13) Calcule a velocidade com que um objeto abandonado de uma altura de 45m atinge o solo. Considere a aceleração 
da gravidade g = 10m/s2 e despreze o efeito da resistência do ar. 
 
14) Um foguete é lançado à Lua com velocidade constante de 17500 km/h, gastando 22 horas na viagem. Calcule, com 
esses dados, a distância da Terra à Lua em quilômetros. 
 
15) Um móvel obedece a equação horária X=6+10t+2t², no sistema internacional a velocidade inicial e a aceleração 
desse móvel são respectivamente: 

a) 6 m/s e 2 m/s² 
b) 6 m/s e 10 m/s² 
c) 10 m/s e 6 m/s² 
d) 10 m/s e 4 m/s² 
e) 10 m/s e 12 m/s² 

 



16) Uma partícula tem seu espaço (s) variando com o tempo (t) de acordo com a tabela a seguir: 
 

  
a) Qual a trajetória descrita pela partícula? 
b) Quanto vale o espaço inicial s0? 
c) Em que instante t0 a partícula passa pela origem dos espaços? 
d) Qual a distância percorrida entre os instantes t1 = 0 e t2 = 4,0 s, admitindo-se que, neste intervalo, não houve 
inversão no sentido do movimento? 
e) Em que intervalo de tempo a partícula pode ter permanecido em repouso? 
 
17) Um automóvel que vinha a 25m/s freou e parou em 25s. O valor em módulo, da aceleração escalar média do 
automóvel, durante a freada foi de: 

a) Zero 
b) 1,0 m/s² 
c) 3,0 m/s² 
d) 3,6 m/s² 
e) 4,0 m/s² 

 
18) Um projétil é lançado segundo um ângulo de 30° com a horizontal, com uma velocidade de 200m/s. Supondo a 
aceleração da gravidade igual a 10 m/s2 e desprezando a resistência do ar, o intervalo de tempo entre as passagens 
do projétil pelos pontos de altura 480 m acima do ponto de lançamento, em segundos, é: (DADOS: sen 30° = 0,50 e 
cos 30° = 0,87) 

a) 2,0  b) 4,0  c) 6,0  d) 8,0  e) 12 
 
19) Um canhão dispara uma bala com velocidade inicial igual a 500m/s (em módulo), a 45° com a horizontal. 
Desprezando o atrito e considerando g = 10m/s², determine o alcance máximo horizontal da bala. 
 
20) Lançada verticalmente para cima, uma pedra tem sua altura até o solo variando com o tempo de voo, conforme a 
expressão:  

H = 30t - 5t2 
a) Em que instante ela colidirá com o solo? 
b) Qual a altura máxima que ela atingiu? 


