
 

 

 
 

 

 

LISTAS DO VECTOR  
 

 

Episódio de Hoje…. Vetores 
 
1) Dados os vetores adiante, 
 
 

  
 

 

 
Sabendo que os três são unitários, ou 

seja, o comprimento de cada um é 1 u. 
Calcule: 

 

a) 3 x a  

b) -1 x b  

c) a b+  

d) 2.a b−  

e) a c+  

f) a b c+ +  

g) a b c− +  

h) b c+  

 

2) Se cada quadrado vale 1 cm, determine o módulo 

do vetor resultante. 

 

3) Três forças coplanares F1, F2 e F3, de 
intensidades respectivamente iguais a 10 N, 15 N e 
20 N, estão aplicadas em uma partícula. Essas forças 
podem ter suas direções modificadas de modo que 

se alterem os ângulos entre elas. Determine para a 
resultante de F1, F2 e F3: 
a) a intensidade máxima; 
b) a intensidade mínima. 

 

4) Os vetores a e b da figura ao lado têm módulos 
respectivamente iguais a 24 u e 21 u. Qual é o 
módulo do vetor-soma s = a + b? 
Dado: sen 30° = 0,50; cos 60°=  0,50 
 

 
 
4) (UEPG-PR) O estudo da Física em duas e três 
dimensões requer o uso de uma ferramenta 
matemática conveniente e poderosa conhecida 
como vetor. Sobre os vetores, assinale o que for 
correto. 
 
01) A direção de um vetor é dada pelo ângulo que 
ele forma com um eixo de referência qualquer 
dado. 
02) O comprimento do segmento de reta orientado 
que representa o vetor é proporcional ao seu 
módulo. 
04) Dois vetores são iguais se e somente se seus 
módulos correspondentes forem iguais. 
08) O módulo do vetor depende de sua direção e 
nunca é negativo. 
16) Suporte de um vetor é a reta sobre a qual ele 
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atua. Considere a posição ocupada pela reta suporte 
como a direção do vetor. Dê como resposta a soma 
dos números que precedem as proposições 
corretas. 
 
5) (UEG-GO) Considerando que os vetores A, B e C 
satisfazem a equação vetorial A + B = C e seus 
módulos estão relacionados pela equação escalar A 
+ B=  C, responda ao que se pede. 
a) Como está orientado o vetor A em relação ao 
vetor B? Justifique o seu raciocínio. 
b) Considere agora que a relação entre os seus 
módulos seja A² + B² = C². Qual seria a nova 
orientação do vetor B em relação ao vetor A? 
Justifique o seu raciocínio. 
 
6) (PUC-RJ) Os ponteiros de hora e minuto de um 
relógio suíço têm, respectivamente, 1 cm e 2 cm. 
Supondo que cada ponteiro do relógio é um vetor 
que sai do centro do relógio e aponta na direção dos 
números na extremidade do relógio, determine o 
vetor resultante da soma dos dois vetores 
correspondentes aos ponteiros de hora e minuto 
quando o relógio marca 6 horas. 
 
a) O vetor tem módulo 1 cm e aponta na direção do 
número 12 do relógio. 
b) O vetor tem módulo 2 cm e aponta na direção do 
número 12 do relógio. 
c) O vetor tem módulo 1 cm e aponta na direção do 
número 6 do relógio. 
d) O vetor tem módulo 2 cm e aponta na direção do 
número 6 do relógio. 
e) O vetor tem módulo 1,5 cm e aponta na direção 
do número 6 do relógio. 
 
 

7) (Ufal) A localização de um lago, em relação a uma 
caverna pré-histórica, exigia que se caminhasse 200 
m numa certa direção e, a seguir, 480 m numa 
direção perpendicular à primeira. A distância em 
linha reta da caverna ao lago era, em metro: 
a) 680 
b) 600 
c) 540 
d) 520 
e) 500 
 
 
8) (UFC-CE) Analisando a disposição dos vetores BA, 
EA, CB, CD e DE, conforme figura abaixo, assinale a 
alternativa que contém a relação vetorial correta. 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 


