
 

 

Lançamento de Projéteis 
Texto para as questões de 1 a 3: 
 

O recordista mundial do salto em distancia, o atleta americano Mike Powell disse que o atual recordista 
mundial dos 100 e 200 metros rasos Usain Bolt poderia bater o recorde do salto em distância. Powell, que ainda 
tem a melhor marca da história no salto em distância com os 8,95 metros no Mundial de Tóquio, em 1991, 
afirmou na capital alemã que Bolt poderia se arriscar nos saltos devido a sua velocidade e altura. 

 
(http://www.clicrbs.com.br/esportes/rs/noticias/default,2626306,Mike-Powell-diz-que-Bolt-poderia-bater-orecorde-do-salto-em-

distancia.html - março 2011). 
 

A figura abaixo ilustra a trajetória de um atleta do salto em distância durante o salto. 
 

 
 
01. O tempo que o atleta permanece no ar durante o salto é: 

a) √2/5 s   b) 2√2/5 s   c) 4√2/5 s   d) 8√2/5 s   e) 16√2/5 s 
 
02. A altura máxima h atingida pelo atleta durante o salto é: 

a) 1,2 m   b) 1,4 m   c) 1,6 m   d) 1,8 m   e) 2,0 m 
 
03. O alcance horizontal d conseguido pelo atleta é: 

a) 2,8 m   b) 3,6 m   c) 5,2 m   d) 6,4 m   e) 8,2 m 
 
04. A figura ao lado mostra o lançamento de um projétil na superfície da  erra e na superfície de um planeta 

desconhecido (Planeta X) desprezando-se a resistência do ar atmosférico. Analise as afirmações abaixo:  
 

 
I. A massa do projétil lançado na Terra é maior que a massa do projétil lançado no Planeta X.  
II. A aceleração da gravidade no Planeta X é menor que a aceleração da gravidade na Terra.  
III. Os projéteis foram lançados num ângulo de aproximadamente 60°.  
 

a) Todas as afirmações estão corretas.  
b) Apenas II está correta.  
c) Apenas III está correta.  
d) Todas as afirmações estão erradas. 
e) II e III estão corretas. 
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05. Duas pequenas esferas A e B são lançadas da beira de um precipício de 20m de altura, com velocidades de 
mesmo módulo v0 = 6,0 m/s. A esfera A é lançada obliquamente segundo um ângulo de tiro θ, tal que 
sen(θ) = 0,60 e cos(θ) = 0,80, e a esfera B é lançada horizontalmente. As esferas não são lançadas 
simultaneamente. B é lançada depois de um intervalo de tempo T, de modo que entre as esferas ocorra 
colisão. Considere o módulo da aceleração da gravidade g = 10,0 m/s2. 

 
 

Em relação ao sistema de eixos xOy, indicado na figura, podemos afirmar que as coordenadas x e y do 
ponto em que as esferas colidem, são respectivamente:  
a) 9,6 m e 25,6 m     b) 9,6 m e 12,8 m     c) 19,2 m e 12,8 m  
d) 14,2 m e 20,0 m    e) 19,2 m e 25,6 m 

 
06. Da extremidade A de um plano inclinado, que forma um ângulo α com a horizontal, tal que tg(α)=√3/2 , 

lança-se uma pequena esfera com velocidade de módulo v0 e que forma um ângulo β com a horizontal, 
conforme a figura. Ao atingir o plano inclinado, no ponto B, sua velocidade é horizontal.  

 
 

Nestas condições, podemos afirmar que tg(β) é dada por:  
a) √3 / 3  
b) 1,0  
c) 2√3 / 3  
d) √3  
e) 3,7 
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07. Dois rapazes brincam de tênis na praia. Um deles dá uma raquetada na bola a 2,45 m de altura, 
imprimindo-lhe uma velocidade de 72 km/h na horizontal. Qual deve ser a velocidade mínima do outro 
rapaz, situado inicialmente a 20,3 m à frente do primeiro, para que consiga aparar a bola antes que ela 
bata na areia? 

 
08. Ao ganhar um arco e flecha de presente, você resolve medir qual a velocidade máxima com que a flecha 

sai do arco. Para fazer esta medida, você retesa o arco o máximo possível e dispara a flecha 
horizontalmente. Ela cai a uma distância de 50 m, fazendo um ângulo de 85o com a vertical. Qual a 
velocidade inicial com que a flecha foi arremessada? 

 
09. Uma partícula de massa m  e carga elétrica q  é lançada com um ângulo   em relação ao eixo x,  com 

velocidade igual a 0v ,


 numa região onde atuam um campo elétrico E


 e um campo gravitacional g,


 ambos 
uniformes e constantes, conforme indicado na figura abaixo. 

 

 
 

Desprezando interações de quaisquer outras naturezas com essa partícula, o gráfico que melhor representa 
a variação de sua energia potencial p( E )  em função da distância (d)  percorrida na direção do eixo x,  é  
a)             b)  

            
 
c)             d)  

            
 
10. Observe o aspersor de impulso para jardim representado na figura a seguir. 
 

Esse aparelho possui um orifício circular de saída de 2 mm  de diâmetro, e seu bico faz 
um ângulo de 30  com a horizontal. Esse aspersor, quando colocado em funcionamento, 
fica no nível do chão e lança o jato de água em um movimento parabólico que alcança o 
chão a uma distância de 3m.  Considere que a velocidade da água na mangueira até o 
aspersor é desprezível, com relação à velocidade de saída da água do aparelho, e que a 
velocidade de saída da água do aspersor é v.  Despreze a resistência do ar. 
 

Dados: densidade da água 3
kgp 1000 ;
m

  cos(30 ) 0,87;   sen(30 ) 0,5;   

5pressão atmosférica 1,01 10 Pa;   2
mg 10 .
s

  

 
Com base no enunciado, calcule a velocidade de saída da água do aspersor; 
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11. Um artefato explosivo é lançado do solo com velocidade inicial 0v  fazendo um ângulo de 30  com a 
horizontal. Após 3,0  segundos, no ponto mais alto de sua trajetória, o artefato explode em duas partes 
iguais, sendo que uma delas (fragmento A) sofre apenas uma inversão no seu vetor velocidade. 
Desprezando a resistência do ar, qual a distância, em metros, entre os dois fragmentos quando o 
fragmento A atingir o solo?  
 
Dados: 

2

sen30 0,5
cos30 0,9
g 10m s

 
 



  

a) 280       b) 350       c) 432       d) 540       e) 648     
 
12. Uma pequena esfera de massa m é mantida comprimindo uma mola ideal de constante elástica k de tal 

forma que a sua deformação vale x. Ao ser disparada, essa esfera percorre a superfície horizontal até 
passar pelo ponto A subindo por um plano inclinado de 45° e, ao final dele, no ponto B, é lançada, 
atingindo uma altura máxima H e caindo no ponto C distante 3h do ponto A, conforme figura abaixo. 

 

 
 

Considerando a aceleração da gravidade igual a g e desprezando quaisquer formas de atrito, pode-se 
afirmar que a deformação x é dada por  

a) 
1
23 mgh

5 k
 
 
 

      b) 
2h k2

mg
      c) 

1
25 mgH

2 k
 
 
 

      d) 
1

2 2H k3
mg

 
 
 

    

 
13. Próximo a um abismo, é solto do repouso um bloco de massa M = 5,0kg, de uma altura de h = 5,0m acima 

do nível do início da parede do referido abismo, do alto de uma rampa com ângulo de inclinação 30º   
sem atrito, adjacente à parede do abismo de altura H = 10,0m, como observado na figura a seguir: 

 

 
 

Dados: considere a aceleração da gravidade g = 210m / s ;sen30º 0,5 e cos30º 0,87  . 
Analise as proposições a seguir e conclua.   
(   ) A aceleração do bloco, enquanto ele desce escorregando pela rampa, é de 25,0m / s .   
(   ) A velocidade escalar do bloco, quando ele deixa a rampa, é de 10,0m/s.   
(   ) A distância A da parede do abismo até o bloco atingir o solo é de 8,7 m.   
(   ) O tempo que o bloco leva desde o momento em que é solto até o instante em que atinge o solo é de 

1,0s.   
(   ) A aceleração do bloco depende da sua massa M.   
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14. Um pequeno bloco desliza sobre uma rampa e logo em seguida por um “loop” circular de raio R, onde há 
um rasgo de comprimento de arco 2R, como ilustrado na figura. Sendo g a aceleração da gravidade e 
desconsiderando qualquer atrito, obtenha a expressão para a altura inicial em que o bloco deve ser solto de 
forma a vencer o rasgo e continuar em contato com o restante da pista. 

 

 
 
15. A figura acima ilustra o esquema básico de funcionamento das impressoras de jato de tinta, as quais 

imprimem as letras esguichando minúsculas gotas de tinta sobre o papel. Gotas de tintas são disparadas 
de um gerador (G) e recebem uma carga elétrica na unidade de carregamento (C). Um sinal de entrada, 
vindo de um computador, controla a carga elétrica fornecida a cada gota. Considere que as gotas formadas 
tenham massa igual a 1,5 × 10-10 kg e penetrem horizontalmente na região entre as placas defletoras, com 
velocidade de 20 m/s. Considere, ainda, que as placas sejam quadradas, com lado L = 1,7 cm, e que o 
campo elétrico (E), entre as placas, tenha intensidade de 103 N/C. 
Calcule, em picocoulombs, a diferença entre a carga elétrica de duas gotas de tinta para impressora, de 
forma que as gotas, ao saírem da região entre as placas defletoras, estejam separadas por uma distância 
de 0,9 mm. 

 
16. 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: 
a) 2,0   b) 4,0   c) 6,0   d) 8.0   e) 12 

 
17. Uma bola é lançada horizontalmente com velocidade inicial v0. Ao percorrer horizontalmente 30 m, ela cai 

verticalmente 20 m, conforme mostrado no gráfico a seguir. Considere a aceleração da gravidade igual a 
10 m/s2 e despreze a resistência do ar. 

 
 
É CORRETO afirmar que o módulo da velocidade de lançamento v0 é: 
a) 15 m/s. C) 7,5 m/s. 
b) 30 m/s. D) 60 m/s. 

 
18. Uma bola, lançada horizontalmente da plataforma A, segue rumo à plataforma B. As plataformas estão 

separadas por um fosso de largura D. A está a uma altura H em relação a B (veja a figura). No local, a 
aceleração da gravidade é g. O MENOR valor do módulo v0 da velocidade de lançamento da bola, para que 
atinja a plataforma B, é dado pela expressão: 
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19. Um objeto é lançado com ângulo de 45° e uma velocidade inicial v0. Se a altura máxima alcançada por 
esse objeto é de 4m, qual é seu alcance? 

 
20. Um bombardeiro voa horizontalmente com altura de 125 m e com velocidade de 100 m/s quer atacar um 

barco que se desloca no mesmo plano vertical que ele, com velocidade 20 m/s. Os dois objetos possuem 
velocidade em sentidos opostos. A que distância horizontal o bombardeiro deve estar do barco para que 
deixe cair um explosivo e acerte o barco? 

 
Gabarito 
 
01. C   02. C   03. D   04. B   05. B   06. D 
 
07.  

 
 
08.  

 
 
09. B   10. 5,87 m/s      11. E   12. C   13. VVVFF 
 

14. h = 
 R 1 2cos 1 cos

2cos
     


.     15. 373 pC  16. B   17. A 

 
18. A   19. 16 m   20. 600 m  
 
 

 


