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Cinemática 

Queda livre e lançamento vertical 

Exercícios de fixação 

 

1. Ufpe A partir da altura de 7 m atira-se uma pequena bola de 

chumbo verticalmente para baixo, com velocidade de módulo 

2,0 m/s. Despreze a resistência do ar e calcule o valor, em m/s, 

da velocidade da bola ao atingir o solo. 

 

2. Ufpe Um paraquedista, descendo na vertical, deixou cair 

sua lanterna quando estava a 90 m do solo. A lanterna levou 3 

segundos para atingir o solo. Qual era a velocidade do 

paraquedista, em m/s, quando a lanterna foi solta? 

 

3.  Um corpo de massa m é abandonado do repouso de uma 

altura h, acima do solo. Sabendo-se que a velocidade com que 

esse corpo irá atingir o solo é de 30 m/s, determine a altura h. 

 

4. Um corpo de massa m é abandonado do repouso de uma 

altura h, acima do solo. Sabendo-se que a velocidade com que 

esse corpo irá atingir o solo é de 40 m/s, determine a altura h. 

 

5.  Um corpo é abandonado da altura de 80 m. Desprezando-se 

o efeito do atrito com o ar, quanto tempo o corpo gasta para 

chegar ao solo? 

 

6.  Um corpo é lançado verticalmente para cima, em um local 

onde o efeito do atrito com o ar é desprezível. Se a velocidade 

de lançamento foi de 30 m/s qual a altura máxima atingida 

pelo corpo? 

 

7.  Um corpo é abandonado do alto de uma plataforma, com 

20 m, de altura. Com que velocidade o corpo atinge o solo? 

Despreze o ar e considere que a aceleração local da gravidade 

seja de 10 m/s
2
. 

 

8.  Um corpo é jogado verticalmente para cima, com 

velocidade inicial de 30 m/s. Após quanto tempo ele retorna 

ao solo? 

 

9.  Qual a altura atingida, em relação ao ponto de lançamento, 

por um corpo que é jogado verticalmente para cima com 

velocidade de 30 m/s? 

 

10.  Um jovem está sobre uma ponte e deseja saber a que 

altura está em relação ao solo. Para tanto abandona uma pedra 

e cronometra sua queda. Verifica que a pedra precisa de 2,0 

segundos para tocar o solo. Qual a altura da ponte? 

 

11. Udesc Um atleta salta de um trampolim situado a 6,50 m 

do nível da água na piscina, subindo 0,70 m acima do mesmo 

e, a partir dessa posição, desce verticalmente. Desprezando a 

resistência do ar, DETERMINE a velocidade do atleta ao 

atingir a superfície da água. 

Dado: g = 10,00 m/s
2
 

 

 
 

12. Ufv Uma bola é lançada verticalmente para cima com 

velocidade inicial de 100m/s. Despreze a resistência do ar e 

considere a aceleração da gravidade g=10m/s
2
. Complete a 

tabela a seguir referente ao lançamento da bola. 

 

 
 

13. Fei  Uma pedra é abandonada do alto de um edifício de 32 

andares. Sabendo-se que a altura de cada andar é de 2,5m. 

Desprezando-se a resistência do ar, com que a velocidade a 

pedra chegará ao solo? 

a) 20 m/s 

b) 40 m/s 

c) 60 m/s 

d) 80 m/s 

e) 100 m/s 

 

14. Um corpo, caindo do alto de uma torre, chega ao chão em 

5 s. Qual a altura da torre? g = 9,8 m/s
2
 

a) 130 m 

b) 122,5 m 

c) 245 m 

d) 250 m 

e) 125 m 

 

15. Mackenzie Um corpo lançado verticalmente para cima, no 

vácuo, com velocidade inicial v, atinge a altura máxima H. A 

altura h, alcançada por ele quando sua velocidade se reduz à 

metade da inicial, equivale a: 

a) H/2. 

b) H/4. 

c) 4H/3. 
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d) 4H/5. 

e) 3H/4. 

 

16. Pucmg Uma partícula é lançada verticalmente para cima 

com velocidade inicial v e atinge a altura máxima H em 

relação ao ponto de lançamento. 

Seja g=10m/s
2
 a aceleração da gravidade. A resistência do ar é 

desprezível. A alternativa que contém valores para v  e H, 

respectivamente, compatíveis com as leis físicas, é: 

a) 5 m/s e 5 m 

b) 10 m/s e 10 m 

c) 10 m/s e 2,5 m 

d) 200 cm/s e 20 cm 

e) 200 cm/s e 40 cm 

 

17. Uel Para calcular a altura de uma ponte sobre o leito de um 

rio, um garoto abandonou uma pedra da ponte, a partir do 

repouso, e mediu o tempo transcorrido até que ela atingisse a 

superfície da água. Considerando a aceleração da gravidade 

igual a 10 m/s
2
 e sabendo que o tempo de queda da pedra foi 

de 2,2 segundos, pode-se afirmar que a altura da ponte, em 

metros, é um valor mais próximo de 

a) 16 

b) 20 

c) 22 

d) 24 

e) 48 

 

18. Uerj Foi veiculada na televisão uma propaganda de uma 

marca de biscoitos com a seguinte cena: um jovem casal 

estava num mirante sobre um rio e alguém deixava cair lá de 

cima um biscoito. Passados alguns segundos, o rapaz se atira 

do mesmo lugar de onde caiu o biscoito e consegue agarrá-lo 

no ar. Em ambos os casos, a queda é livre, as velocidades 

iniciais são nulas, a altura de queda é a mesma e a resistência 

do ar é nula. 

Para Galileu Galilei, a situação física desse comercial seria 

interpretada como: 

a) impossível, porque a altura da queda não era grande o 

suficiente 

b) possível, porque o corpo mais pesado cai com maior 

velocidade 

c) possível, porque o tempo de queda de cada corpo depende 

de sua forma 

d) impossível, porque a aceleração da gravidade não depende 

da massa dos corpos 

 

 

19. Ufmg Uma pessoa lança uma bola verticalmente para 

cima. Sejam v o módulo da velocidade e a o módulo da 

aceleração da bola no ponto mais alto de sua trajetória. 

Assim sendo, é correto afirmar que, nesse ponto, 

a) v = 0 e a · 0. 

b) v · 0 e a · 0. 

c) v = 0 e a = 0. 

d) v · 0 e a = 0. 

 

 

20. Ufrs Uma pedra foi deixada cair do alto de uma torre e 

atingiu o chão com uma velocidade de 27m/s. Supondo que, 

do início ao fim do movimento, o módulo da aceleração da 

pedra foi constante e igual a 9m/s
2
, qual é a altura da torre? 

a) 3,0 m 

b) 13,5 m 

c) 27,0 m 

d) 40,5 m 

e) 81,0 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABARITO 

1. 12 m/s. 

2. 15 m/s. 

3. 45 m 

4. 80 m 

5. 4,0 s 

6. 45 m 

7. 20 m/s 

8. 6,0 segundos. 

9. 45 m. 

10. 20 m. 

11. V = 12 m/s 

12. Observe a tabela adiante: 

 
13. [B] 

14. [B] 

15. [E] 

16. [D] 

17. [D] 

18. [D] 

19. [A] 

20. [D] 

 


