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1. (UEPI) Um corpo é abandonado de uma altura 
de 20 m num local onde a aceleração da 
gravidade da Terra é dada por g 10 m/s2. 
Desprezando o atrito, o corpo toca o solo com 
velocidade:  
 
a) igual a 20 m/s  
b) nula 
c) igual a 10 m/s 
d) igual a 20 km/h  
e) igual a 15 m/s  
 
2. (PUC-RJ) Uma bola é lançada de uma torre, 
para baixo. A bola não é deixada cair mas, sim, 
lançada com uma certa velocidade inicial para 
baixo. Sua aceleração para baixo é (g refere-se à 
aceleração da gravidade):  
 
a) exatamente igual a g  
b) maior do que g 
c) menor do que g  
d) inicialmente, maior do que g, mas rapidamente 
estabilizando em g  
e) inicialmente, menor do que g, mas rapidamente 
estabilizando em g 
 
3. (FUC-MT) Um corpo é lançado verticalmente 
para cima com uma velocidade inicial de 𝑣0 = 30 
m/s. Sendo g = 10 m/s2 e desprezando a 
resistência do ar qual será a velocidade do corpo 
2,0 s após o lançamento?  
 
a) 20 m/s  
b) 10 m/s 
c) 30 m/s 
d) 40 m/s  
e) 50 m/s  
 
4. (FUC-MT) Em relação ao exercício anterior, 
qual é a altura máxima alcançada pelo corpo?  
 
a) 90 m  
b) 135 m  
c) 270 m 
d) 360 m 
e) 45 m 
 
5. (UFSC) Quanto ao movimento de um corpo 
lançado verticalmente para cima e submetido 
somente à ação da gravidade, é correto afirmar 
que:  
 
01. A velocidade do corpo no ponto de altura 
máxima é zero instantaneamente.  

02. A velocidade do corpo é constante para todo o 
percurso.  
04. O tempo necessário para a subida é igual ao 
tempo de descida, sempre que o corpo é lançado 
de um ponto e retorna ao mesmo ponto.  
08. A aceleração do corpo é maior na descida do 
que na subida.  
16. Para um dado ponto na trajetória, a velocidade 
tem os mesmos valores, em módulo, na subida e 
na descida. 
 
6. A velocidade de um projétil lançado 
verticalmente para cima varia de acordo com o 
gráfico da figura. Determine a altura máxima 
atingida pelo projétil, considerando que esse 
lançamento se dá em um local onde o campo 
gravitacional é diferente do da Terra. 

 
  
7. (Fafi-BH) Um menino lança uma bola 
verticalmente para cima do nível da rua. Uma 
pessoa que está numa sacada a 10 m acima do 
solo apanha essa bola quando está a caminho do 
chão. Sabendo-se que a velocidade inicial da bola 
é de 15 m/s, pode-se dizer que a velocidade da 
bola, ao ser apanhada pela pessoa, era de  
 
a) 15 m/s  
b) 10 m/s  
c) 5 m/s  
d) 0 m/s 
e) -10 m/s 
 
8. Um balão em movimento vertical ascendente à 
velocidade constante de 10 m/s está a 75 m da 
Terra, quando dele se desprende um objeto. 
Considerando a aceleração da gravidade igual a 
10 m/s2 e desprezando a resistência do ar, o 
tempo, em segundos, em que o objeto chegará a 
Terra, é:  
 
a) 50  
b) 20  
c) 10  
d) 8  
e) 5 
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9. (UERJ) Um malabarista consegue manter cinco 
bolas em movimento, arremessando-as para cima, 
uma de cada vez, a intervalos de tempo regulares, 
de modo que todas saem da mão esquerda, 
alcançam uma mesma altura, igual a 2,5 m, e 
chegam à mão direita. Desprezando a distância 
entre as mãos, determine o tempo necessário 
para uma bola sair de uma das mãos do 
malabarista e chegar à outra, conforme o descrito 
acima. (Adote g 10 m/s2.) 
 

10. TEXTO PARA AS PRÓXIMAS DUAS 
QUESTÕES. 
 
(UERJ) Em um jogo de voleibol, denomina-se 
tempo de voo o intervalo de tempo durante o 
qual um atleta que salta para cortar uma bola 
está com ambos os pés fora do chão, como 
ilustra a fotografia. 
Considere um atleta que consegue elevar o seu 
centro de gravidade a 0,45 m do chão e a 
aceleração da gravidade igual a 10m/s². 

 
10.1 O tempo de vôo desse 
atleta, em segundos, 
corresponde 
aproximadamente a:  
 
a) 0,1 
b) 0,3 
c) 0,6 
d) 0,9 
 
10. 2 A velocidade inicial do centro de gravidade 
desse atleta ao saltar, em metros por segundo, 
foi da ordem de: 
 
a) 1 
b) 3 
c) 6 
d) 9 
 

11. Um corpo de pequenas dimensões é 
abandonado, a partir do repouso, de uma 
determinada altitude da superfície da Terra. 
Despreza-se a resistência do ar e considera-se a 

aceleração da gravidade constante. Sabendo-se 
que, no primeiro segundo de queda, o corpo 
percorre uma distância H, no terceiro segundo 
desse mesmo movimento, percorrerá: 

 
a) H 
b) 3H 
c) 5H 
d) 6H 
e) 7H 

 
12. Um corpo em queda livre a partir do repouso 
possui velocidade v após percorrer uma altura h. 
A velocidade do corpo, nas mesmas condições, 
após 4h, será: (Desprezar a resistência do ar e 
supor que a aceleração da gravidade no local é 
constante) 
 
a) v 
b) 2 v 
c) 4 v 
d) 8 v 
e) 16 v 
 

13. (FUVEST) Uma torneira mal fechada 
pinga a intervalos de tempo iguais. A figura a 
seguir mostra a situação no instante em que 
uma das gotas está se soltando. Supondo 
que cada pingo abandone a torneira com 
velocidade nula e desprezando a resistência 
do ar, pode-se afirmar que a razão A/B entre 
a distância A e B mostrada na figura (fora de 
escala) vale: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 2. b) 3. c) 4. d) 5. e) 6. 
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14. Sobre o movimento de queda livre de um 
corpo, considere as seguintes afirmações: 
 

I) Em queda livre, um corpo cai com velocidade 
constante. 

II) Em queda livre, um corpo cai com 
aceleração constante. 

III) Se o corpo cai de uma altura de 2 m, gasta 
o dobro do tempo para chegar ao solo do que 
gastaria se caísse de uma altura de 1 m. 

 
Está(ão) correta(s) somente: 
 

a) a afirmação I. 

b) a afirmação II. 

c) a afirmação III. 

d) as afirmações I e II. 

e) as afirmações II e III. 
 
15. (Enem-2018) Ao soltar um martelo e uma 
pena na lua em 1973, o astronauta David Scott 
confirmou que ambos atingiram juntos a 
superfície. O cientista italiano Galileu Galilei 
(1564-1642), um dos maiores pensadores de 
todos os tempos, previu que, se minimizarmos a 
resistência do ar, os corpos chegariam juntos à 
superfície.  
 

OLIVEIRA, A. A influência do olhar. Disponível em: www. 
cienciahoje.org.br. Acesso em: 15 ago. 2016. Adaptado. 

 
Na demonstração, o astronauta deixou cair em um 
mesmo instante e de uma mesma altura um 
martelo de 1,32 Kg e uma pena de 30 g. Durante 
a queda no vácuo, esses objetos apresentam 
iguais  
 
A) inércias  
B) impulsos  
C) trabalhos  
D) acelerações  
E) energias potenciais 
 
16. Abandona-se uma pedra de uma altura H do 
solo, num local onde a aceleração da gravidade é 
10 m/s2 e o efeito do ar é desprezível. Verifica-se 
que, no último segundo de queda, a pedra 
percorre 3/4 H. Calcule:  
 
a) o tempo de queda;  
b) a altura H de queda;  
 
 

17. Dois estudantes decidiram medir a velocidade 
das águas de um rio usando apenas uma trena e 
conhecendo o valor da aceleração gravitacional. 
Após algumas tentativas perceberam que, 
abandonando simultaneamente uma pedra do alto 
da ponte e um barquinho de papel nas águas do 
rio, a pedra atingia o barquinho quando ele era 
colocado na água a 3 m do ponto de impacto e a 
pedra caía em queda livre por 5 m. De posse 
desses resultados, eles chegaram à conclusão 
correta de que a velocidade média da correnteza 
do rio tinha um valor, em m/s, próximo de: 
 

 
 

 
 

GABARITO: 

 
1. A 
2. A 
3. B 
4. E 
5. 01 + 04 + 16 + 21 (resposta 21) 

6. 50 m 
7. C 
8. E 

9. √𝟐 s 
10.1. C 
10.2. B  
11. C 
12. B 
13. C 
14. B 
15. D 
16. a) 2 s; b) 20 m 
17. C 
  


