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Exercícios de Lançamento Horizontal e Oblíquo 
 
 
1. Uma pequena esfera de chumbo rola sobre uma mesa de 80cm de altura, caindo dela como 
indica a figura. Admita que o módulo da aceleração da gravidade no local seja de 10 m/s2 e 
despreze a resistência do ar. 

 
Calcule a velocidade da esfera:  
a) ao abandonar a mesa; 
b) ao se chocar com o chão. 
 
 
2. (UFV-MG) Um avião de carga voa a uma altitude h igual a 320m, à velocidade de 100m/s. Ele 
deixa cair um pacote que deve atingir um barco se deslocando a 20m/s na mesma direção e 
sentido do avião.  

 
A que distância horizontal x, atrás do barco, o avião deverá abandonar o pacote? Considere 
g=10m/s2 e despreze influências do ar no movimento do pacote. 
 
 
3. Uma esteira transportadora lança minério horizontalmente com velocidade v0. Considere 
desprezível a influência do ar e adote g=10m/s2. 
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a) Determine o intervalo das intensidades de v0para que o minério caia dentro da carroceria do 
caminhão.  
b) Se o desnível H fosse maior, o intervalo citado no item anterior aumentaria, diminuiria ou 
permaneceria o mesmo? 
 
 
4. (Vunesp-SP) Duas pequenas esferas idênticas, 1 e 2, são lançadas do parapeito de uma 
janela, perpendicularmente à parede, com velocidades horizontais v1 e v2, com v2 > v1, como 
mostra a figura, e caem sob a ação da gravidade. 

 
A esfera 1 atinge o solo num ponto situado à distância x1 da parede, t1 segundos depois de 
abandonar o parapeito, e a esfera 2, num ponto situado à distância x2 da parede, t2 segundos 
depois de abandonar o parapeito. Desprezando a resistência oferecida pelo ar e considerando o 
solo plano e horizontal, podemos afirmar que: 

a) x1 = x2 e t1 = t2. 
b) x 1< x2 e t1 < t2.  
c) x1 = x2 e t1 > t2. 
d) x1 > x2 e t1 < t2.  
e) x1 < x2 e t 1= t2. 

 
 
5. Um corpo é lançado obliquamente com velocidade v0 de módulo 50 m/s, sob um ângulo de 
lançamento θ (sen θ = 0,6; cos θ = 0,8), conforme indica a figura: 

 
Calcule, considerando g=10m/s2 e desprezando a influência do ar:  
a) A intensidade da velocidade v do corpo ao passar pelo vértice do arco de parábola;  
b) O tempo de subida;  
c) A altura máxima (hmáx);  
d) O alcance horizontal (A). 
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6. Em um campo de futebol, uma bola foi chutada no instante t0=0, adquirindo uma velocidade 
inicial v0. As componentes dessa velocidade na horizontal e na vertical valem v0x=24m/s e 
v0y=18m/s, respectivamente. 

 
Desprezando a resistência do ar e considerando g=10m/s2, calcule:  
a) A velocidade da bola no ponto mais alto de sua trajetória;  
b) O instante ts em que a bola passa pelo ponto mais alto de sua trajetória;  
c) A altura máxima H;  
d) O alcance horizontal A. 
 
 
7. Um sapo, colocado em cima de um muro, salta no instante t0=0 e chega ao ponto P do solo, 
como representa a figura. 

 
Desprezando a influência do ar e considerando g igual a 10 m/s2, calcule:  
a) O módulo da componente vertical da velocidade inicial do sapo;  
b) O instante t em que ele atinge o solo; 
c) O módulo da componente horizontal da velocidade do sapo. 
 
 
8. (Puccamp-SP) 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 10m/s2 e desprezando a 
resistência do ar, calcule o intervalo de tempo entre as passagens do projétil pelos pontos de 
altura 480 m acima do ponto de lançamento. (Dados: sen30°=0,50; cos 30°=0,87.) 
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9. Um jogador de futebol, após driblar o goleiro, encontra-se no ponto J indicado na figura e chuta 
em direção ao meio do gol, como sugere a linha tracejada, com a meta completamente 
desguarnecida. Use g=10m/s2; sen30°=0,50; cos30°=0,87. 

 
Sabendo que a bola, ao ser chutada, sai com velocidade de 20m/s, formando 30° com o gramado, 
e que a altura da trave é de 2,44m, diga, justificando com cálculos, se o gol aconteceu ou não. 
Despreze a influência do ar. 
 
 
10. (Mack-SP) Da aresta superior do tampo retangular de uma mesa de 80cm de altura, um 
pequeno corpo é disparado obliquamente, com velocidade inicial de módulo 5,00m/s, conforme 
mostra a figura abaixo. O tampo da mesa é paralelo ao solo e o plano da trajetória descrita, 
perpendicular a ele. 

 
Sabendo que o corpo tangencia a aresta oposta, podemos afirmar que a distância d é de: 

a) 0,60m. 
b) 0,80m. 
c) 1,20m. 
d) 1,6m 
e) 3,2m 

Despreze a resistência do ar e considere: senα=0,60; cosα=0,80; g=10m/s2. 
 


