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1 - Um ornamento da fachada de um prédio se 
desprende e cai por 20 m até atingir um toldo.  

 
Sabendo que a aceleração da gravidade vale 10 m/s2 
e que a influência do ar pode ser desprezada, a 
velocidade com a qual o ornamento toca o toldo é 
igual á 
 
A) 10 m/s  
B) 20 m/s  
C) 25 m/s  
D) 30 m/s  
E) 40 m/s 
 
2 - Duas esferas, uma de carbono diamante e outra 
de carbono grafita, possuindo exatamente a mesma 
massa e diferentes densidades, caem ao mesmo 
tempo do Petronas Twin Towers, altura de 451,9 
metros e tocam o solo em tempos diferentes. Pense 
sobre a mesma experiência executada no vácuo, 
sendo a aceleração da gravidade igual a 9,8 m⁄s2 e 
marque a opção correta. 
 
A) A natureza dos materiais não afetaria o tempo de 
queda das esferas. 
B) A grandeza das densidades das esferas alteraria o 
tempo de queda. 
C) A natureza dos materiais afetaria o tempo de 
queda 
das esferas, mas não suas massas. 
D) A natureza dos materiais não afetaria o tempo de 
queda das esferas, mas suas massas alterariam 
esse tempo. 

 
3 - Um objeto de massa 5 kg é levado, em uma nave, 
da Terra para a Lua. Um disparador consegue, tanto 
na Terra quanto na Lua, jogar o objeto verticalmente 
para cima com velocidade de 6 m/s. A aceleração da 
gravidade na Lua vale 1/6 da aceleração da gravidade 
na Terra, e a resistência do ar pode ser desprezada 
tanto na Terra quanto na Lua. Se na Terra a altura 
atingida pelo objeto ao ser disparado vale 1,8 m, na 
Lua o objeto atingirá a altura, em metros, de 
 
A) 0,3 
B) 0,6 
C) 1,8 
D) 10,8 
E) 18,0 
 
4 - Numa brincadeira de caça ao tesouro, um grupo 
de crianças recebe o mapa indicado na figura. Para 
chegar ao tesouro, elas devem dar 100 passos para o 
leste e, em seguida, 50 passos para o norte. A partir 
desse ponto, devem dar mais 30 passos para leste, 30 
para o norte e, finalmente, 70 para oeste. 

 
Considerando que cada passo corresponda à 
distância de 50 cm, a distância, em linha reta, entre o 
ponto de início da caça e o local do tesouro é 
 
A) 240 metros.  
B) 50 metros.  
C) 360 metros.  
D) 100 metros.  
E) 180 metros. 
 



5 - (Fatec-SP) Sobre o corpo C atuam duas forças 𝑓1⃗⃗  ⃗ e 

𝑓2⃗⃗  ⃗, conforme esquema. O diagrama que fornece a 

resultante �⃗� = 𝑓1⃗⃗  ⃗+𝑓2⃗⃗  ⃗ é: 
 

 
 
 
 

A) 

 
B) 

 
C) 

 
D) 

 
E) 

 
 
6 – Em um jogo de tabuleiro, onde todos os 
quadradinhos tem lado igual a 0,1 cm, um jogador faz 
o percurso de P a Q pela trajetória representada no 
esquema a seguir. 

  
O deslocamento vetorial desse jogador tem módulo, 
em centímetros e, igual a 
 
A) 0,3 
B) 0,4 
C) 0,5 
D) 0,6 
E) 0,7 
 

7 – Uma bola sobe com velocidade de 30 m/s e com 
30° de inclinação em relação à horizontal, conforme a 
figura.  

 
MARQUE a alternativa correta que correspondem 
respectivamente as componentes da velocidade na 
horizontal (eixo x) e na vertical (eixo y). 
Dados: sen 30° = 0,5 e cos 30° = 0,8. 
 
A) 24 m/s e 30 m/s 
B) 30 m/s e 15 m/s 
C) 15 m/s e 30 m/s 
D) 15 m/s e 24 m/s 
E) 24 m/s e 15 m/s 
 
8 - Uma esfera rola sobre um degrau horizontal com 
20 centímetros de altura, até chegar à beirada com 
velocidade igual a 1,0 m/s, como mostra a figura. 

 
Sendo a aceleração da gravidade igual a 10 m/s2, o 
tempo, em segundos, que a esfera leva para chegar 
ao chão, é igual a 



 
A) 0,2  
B) 0,3 
C) 0,1  
D) 0,5 
E) 0,4 
 
9 - Ao localizar refugiados em um local plano no 
deserto, o governo de um país do Oriente Médio 
resolve utilizar um avião para lançar alimentos e 
outros itens de primeira necessidade, dada a 
impossibilidade de outros meios de transporte chegar 
rapidamente ao local. Um equipamento do avião 
permite ao piloto registrar o gráfico da variação da 
altura com o tempo de queda do pacote que contém 
o material de ajuda humanitária. Observe o gráfico 
mostrado na Figura 1, e considere que em t = 0 s o 
pacote se desprende do avião. Para o pacote poder 
cair o mais próximo possível dos refugiados, é 
razoável afirmar que (despreze a resistência do ar e 
considere a aceleração da gravidade g = 10 m/s2): 

 
 
A) O piloto lançou o pacote a 500 metros de altura, 
exatamente acima do local onde se encontravam os 
refugiados. 
B) O piloto lançou o pacote a 500 metros de altura, 
um pouco antes do local onde se encontravam os 
refugiados. 
C) O piloto lançou o pacote a 500 metros de altura, 
um pouco depois do local onde se encontravam os 
refugiados. 
D) O piloto lançou o pacote um pouco antes do local 
onde se encontravam os refugiados, e este chega 
ao solo com velocidade de 50 m/s. 
E) O piloto lançou o pacote exatamente acima do 
local 
onde se encontravam os refugiados, e este chega ao 
solo com velocidade de 50 m/s. 
 

10 – 1 - Considere três bolinhas m1, m2 e m3 de massas 
respectivamente iguais a 0,5 Kg, 1,0 Kg e 1,5 Kg 
lançada de cima de uma mesma mesa com 

velocidades 𝐕𝟏
⃗⃗⃗⃗ , 𝐕𝟐

⃗⃗⃗⃗  e 𝐕𝟑
⃗⃗⃗⃗ , caracterizando os três 

deslocamentos possíveis mostrados na figura. 

 

Desconsiderando qualquer tipo de atrito no sistema, 
assinale a alternativa que indica a relação entre as 
velocidades e os tempos de queda das três bolinhas. 

A) V1 > V2 > V3 e T1 > T2 > T3               

B) V1 < V2 < V3 e T1 < T2 < T3                         

C) V1 = V2 = V3 e T1 < T2 > T3                            

D) V1 = V2 = V3 e T1 = T2 = T3                                   

E) V1 > V2 > V3 e T1 = T2 = T3             

 
 
11 - Do alto de um edifício é abandonada uma bola 

que cai livremente sem resistência do ar chegando ao 

solo com velocidade de 30 m/s. Sabendo que cada 

andar possui 2,5 m e que a aceleração da gravidade é 

g = 10 m/s2, RESPONDA: 

 

A) Quantos andares possuí esse edifício? 

B) Quanto tempo a bola leva desde o abandono até o 

exato momento em que ela toca o solo? 

 

12 - Um artista de circo faz um número de 

malabarismo. Em certo instante, deitado no chão, ele 

arremessa um pino verticalmente para cima, que 

atinge a altura máxima de cerca de 4 m. 

 
Despreze a resistência do ar, adote g = 10 m/s2 e 

determine a velocidade do pino quando foi lançado. 

 

13 - Da janela do 8ª andar, a 30 m de altura, uma 

pessoa lança uma esfera verticalmente para baixo 



com velocidade escalar de 10 m/s. Depois de quanto 

tempo a esfera lançada terá percorrido a metade da 

distância até o solo? 

 
14 - Uma bola é lançada obliquamente a partir do solo 

com velocidade inicial de 20 m/s e com θ =  45° de 

inclinação em relação à horizontal, conforme a figura. 

Determine as componentes da velocidade na 

horizontal (eixo x) e na vertical (eixo y). 

Dados: sen 45° = cos 45° = 
√𝟐

𝟐
. Adote √𝟐  ≅ 𝟏, 𝟒 

 

15 - Três pequenas esferas de aço estão posicionadas 

nos degraus de uma escada, conforme representado 

na ilustração a seguir.  

 

As esferas A e B serão lançadas horizontalmente e ao 

mesmo tempo com velocidade de módulos VA = 10 

m/s e VB = 8m/s Já a esfera C apenas cairá 

verticalmente, saindo do degrau no mesmo instante 

em que as demais esferas forem lançadas.  

A) Qual das esferas, B ou C, atingirá primeiro o solo? 

Por quê? 

B) Qual das es eras, A ou B, atingir primeiro o solo? 

Por quê? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GABARITO 
 
1 – B; 2 – A; 3 – D; 4 – B; 5 – D; 6 – C; 7 – E; 8 – A; 9 – B;  
10  - E.   
11 – a) 6 andares 
b) 3 s  
12 – V = 8,94 m/s  
13 – 1 s 
14 –  
15 – a) As esferas B e C atingirão o solo ao mesmo tempo 
porque elas partem da mesma altura e com a mesma 
projeção vertical de velocidade e estão submetidas à 
mesma aceleração vertical, igual a g. 
b) A esfera B atingirá o solo antes da esfera A, porque 
elas têm a mesma projeção vertical de velocidade e 
estão submetidas a uma aceleração vertical igual a g. No 
entanto a esfera A parte de uma altura maior,  assim, o 
tempo de queda da esfera A será maior que o da esfera B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 


