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OBJETIVO: Avaliar os principais conceitos sobre composição de movimentos e lançamentos horizontal e 
oblíquo. 
 
 

 
CONTEÚDO SELECIONADO:  
 
Física 2 - Livro 7 
Módulo 20 – Composição de movimentos em uma dimensão 
Módulo 21 – Composição de movimentos em duas dimensões 
 
Física 2 
Capítulo 10 
Módulo 22 – Lançamento horizontal 
Módulo 23 – Lançamento oblíquo 
Módulo 24 – Lançamentos vertical, horizontal e oblíquo 
 

 

 
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO:  
- Lista de exercícios 
- Prova 



 
 

 
 

 
ORIENTAÇÕES DE ESTUDO:  
- Refazer os exercícios resolvidos em sala de aula do conteúdo cobrado para a recuperação 
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1. 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, e considere que 
em  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 

 

 
  
a) O piloto lançou o pacote a  metros de altura, exatamente acima do local onde se 
encontravam os refugiados.     
b) O piloto lançou o pacote a  metros de altura, um pouco antes do local onde se 
encontravam os refugiados.     
c) O piloto lançou o pacote a  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     

e) O piloto lançou o pacote exatamente acima do local onde se encontravam os refugiados, 

e este chega ao solo com velocidade de     

  
 
2. Um avião, com a finalidade de abastecer uma 
região que se encontra isolada, voa em linha reta 
horizontalmente, com velocidade constante em 
relação ao solo, quando abandona uma caixa 
com alimentos, conforme a imagem. 
Desprezando a resistência do ar, a trajetória 
descrita pela caixa de alimentos terá a forma de 
uma 
  
a) parábola, do ponto de vista de um observador 
que estiver no avião.    
b) linha reta vertical, do ponto de vista de um 
observador que estiver no avião.    
c) linha reta vertical, do ponto de vista de um 
observador que estiver na Terra.    



d) linha reta horizontal, do ponto de vista de um observador que estiver no avião.    
e) mesma figura para qualquer observador, pois a trajetória independe do referencial.    
 
3. Um objeto foi lançado obliquamente a partir de uma superfície plana e horizontal de modo 
que o valor da componente vertical de sua velocidade inicial era  e o 

da componente horizontal era  Considerando a aceleração 

gravitacional igual a  e desprezando a resistência do ar, o alcance horizontal do 

objeto foi 
  
a)             b)             c)             d)            e) 

    
  
 
4. Em um jogo de futebol, o goleiro, para 
aproveitar um contra-ataque, arremessa a 
bola no sentido do campo adversário. Ela 
percorre, então, uma trajetória parabólica, 
conforme representado na figura, em  
segundos. Desprezando a resistência do ar 
e com base nas informações 
apresentadas, podemos concluir que os 

módulos da velocidade  de lançamento, 

e da velocidade  na altura máxima, 

são, em metros por segundos, iguais a, 
respectivamente, 
 
Dados: 

 
  

 
a)  e            b)  e           c)  e           d)  e           e) 

 e     
  
 
5. Durante um jogo de futebol, um goleiro chuta 
uma bola fazendo um ângulo de  com 
relação ao solo horizontal. Durante a trajetória, 
a bola alcança uma altura máxima de 

 Considerando que o ar não interfere no 
movimento da bola, qual a velocidade que a 
bola adquiriu logo após sair do contato do pé 
do goleiro?  
Use  

 
  

a) 5 m/s 

b) 10 m/s 

c) 20 m/s 

d) 25 m/s 

e) 50 m/s 

  



 
6. O tempo é um rio que corre. O tempo não é um relógio. Ele é muito mais do que isso. O 
tempo passa, quer se tenha um relógio ou não. Uma pessoa quer atravessar um rio num 
local onde a distância entre as margens é de  Para isso, ela orienta o seu barco 
perpendicularmente às margens. Considere que a velocidade do barco em relação às 
águas seja de  e que a correnteza tenha uma velocidade de   
 
Sobre a travessia desse barco, assinale a afirmação CORRETA:  
 
a) Se a correnteza não existisse, o barco levaria  para atravessar o rio. Com a 
correnteza, o barco levaria mais do que  na travessia.    
b) Como a velocidade do barco é perpendicular às margens, a correnteza não afeta o tempo 
de travessia.    
c) O tempo de travessia, em nenhuma situação, seria afetado pela correnteza.    
d) Com a correnteza, o tempo de travessia do barco seria menor que  pois a 
correnteza aumenta vetorialmente a velocidade do barco.    
  
 
7. Um zagueiro chuta uma bola na direção do atacante de seu time, descrevendo uma 
trajetória parabólica. Desprezando-se a resistência do ar, um torcedor afirmou que 
 
I. a aceleração da bola é constante no decorrer de todo movimento. 
II. a velocidade da bola na direção horizontal é constante no decorrer de todo movimento. 
III. a velocidade escalar da bola no ponto de altura máxima é nula. 
 
Assinale  
 
a) se somente a afirmação I estiver correta.    
b) se somente as afirmações I e III estiverem corretas.    
c) se somente as afirmações II e III estiverem corretas.    
d) se as afirmações I, II e III estiverem corretas.    
e) se somente as afirmações I e II estiverem corretas.    
  
 
8. Um bote de assalto deve atravessar um rio de largura igual a 800m, numa trajetória 
perpendicular à sua margem, num intervalo de tempo de 1 minuto e 40 segundos, com 
velocidade constante. Considerando o bote como uma partícula, desprezando a resistência 
do ar e sendo constante e igual a 6 m/s a velocidade da correnteza do rio em relação à sua 
margem, o módulo da velocidade do bote em relação à água do rio deverá ser de: 
 

  

 
a) 4 m/s            b) 6 m/s            c) 8 m/s            d) 10 m/s           e) 14 m/s    
  
9. Um barco pode viajar a uma velocidade de 11 km/h em um lago em que a água está 
parada. Em um rio, o barco pode manter a mesma velocidade com relação à água. Se esse 
barco viaja no Rio São Francisco, cuja velocidade da água, em relação à margem, assume-



se 0,83 m/s, qual é sua velocidade aproximada em relação a uma árvore plantada na beira 
do rio quando seu movimento é no sentido da correnteza e contra a correnteza, 
respectivamente?  
 
a) 14 km/h e 8 km/h.    
b) 10,2 m/s e 11,8 m/s.    
c) 8 km/h e 14 km/h.    
d) 11,8 m/s e 10,2 m/s.    
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