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A cinemática é a descrição do movimento, mas
como assim descrição?
O intuito da cinemática não é explicar porque as
coisas se movem, mas sim descrever como elas
se movem. Como se fosse uma caricatura, que
não explica o porque das pessoas terem aquelas
características, mas ressalta as mais relevantes
afim de nos divertir.
Os pioneiros na interpretação do movimento
foram Copérnico, na mudança de referencial do
movimento planetário, do modelo Heliocêntrico
para o modelo Geocêntrico. Kepler na descrição
do movimento dos planetas. E Galileu que
descreveu todos os destaques que iremos nos
aprofundar nesse módulo.
A. CONCEITOS INICIAIS
Para estudar o movimento, alguns conceitos são
necessários tais como: referencial, repouso,
movimento, trajetória, distância percorrida e
deslocamento.
A.1. Referencial
"Tudo é relativo!". Você já deve ter ouvido essa
frase na sua vida!
A Terra está parada ou em movimento? Essa
pergunta levou quase 2000 mil anos para ser
respondida. Aqueles que defendiam que a Terra
estava em repouso, utilizavam como um dos
argumentos, o movimento do Sol durante o dia.
Esse era um argumento muito forte, pois os que
defendiam que a Terra se movia não conheciam
o conceito de referencial para entender o
movimento aparente do Sol.
Foi apenas no século XVII que Galileu Galilei
introduziu o conceito da relatividade dos
movimentos. Para defender o movimento da
Terra, Galileu citou em seu trabalho Diálogo
sobre os dois principais sistemas de mundo,
publicado em 1632, o movimento de uma bola
lançada em queda livre do alto de um mastro de
um navio.
Para Galileu se uma bola é largada do alto de
um mastro em um navio em repouso, ela desce
em linha reta e cai no pé do mastro. Se o navio
agora se move com velocidade constante, a
bola, se solta sob as mesmas condições, também
desce em linha reta e cai no pé do mastro como
na situação anterior. Portanto, não é possível
realizar experimentos físicos para saber se um
corpo está parado ou em movimento com
velocidade constante.

Quando estiver em um veiculo em movimento,
com os vidros fechados para eliminar a
resistência do ar, jogue um objeto para o alto e
verifique se ele não cai novamente do seu colo.
Isso acontece porque você e o objeto tem a
mesma velocidade em relação ao solo, ou seja,
estão parados um em relação ao outro. Foi isso
que Galileu quis ressaltar!
Para estudar o movimento, é necessário definir
um referencial, que é simplesmente uma região
do espaço onde está localizado o observador.
Exemplos de referenciais são: solo, Terra, carro,
trem, etc.
Em relação ao referencial da Terra, o Sol está
em movimento. Em relação ao referencial do
Sol, a Terra está em movimento.

Portanto, um corpo está em repouso quando sua
posição não muda em relação a um referencial e
está em movimento quando sua posição se altera
em relação a um referencial.
Movimento e repouso são conceitos relativos,
não havendo, portanto, repouso ou movimento
absoluto como acreditava Isaac Newton.
A.2. Trajetória
Você ouviu falar na “folha seca”?
Um dos grandes jogadores da história do futebol
brasileiro foi Didi (Valdir Pereira), ele foi o
responsável por criar um jeito único de bater na
bola, conhecido como “folha seca”. A trajetória
do chute é mostrada na figura, na vitória de 1 a
0 sobre o Peru, a "folha seca" de Didi carimbou
o passaporte brasileiro para a Copa de 1958.
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A trajetória pode ser definida como o caminho
percorrido por um corpo ao longo do seu
movimento em relação a um referencial.
Quando um avião solta uma bomba, a trajetória
para um observador no solo será uma parábola e
para o piloto do avião será uma linha reta.

A.3. Posição (s)
Para estudar o movimento, é necessário
conhecermos as posições inicial (s0) e final (s)
que o corpo ocupa no espaço durante o intervalo
de tempo observado. Para isso, usamos um eixo
de coordenadas e definimos o marco zero da
trajetória.

Na ilustração abaixo, o carro está na posição
inicial s0 = 10 km e após um certo intervalo de
tempo está na posição final s = 20 km.

A.4. DISTÂNCIA PERCORRIDA (d) E

DESLOCAMENTO ( s )
É comum nos feriados e nas férias escolares,
viagens para as cidades litorâneas. Os cariocas
adoram viajar para as cidades da Região dos
Lagos como Búzios e Cabo Frio.
Uma viagem de carro da cidade do Rio de
Janeiro até Cabo Frio não é feita apenas em
estradas retilíneas, porém se esticássemos e
medíssemos toda a trajetória entre essas cidades,
encontraríamos a distância percorrida (d) de
aproximadamente 152 km .
Qual seria a distância total percorrida numa
viagem de ida e volta para Cabo Frio?
Ida: Rio de Janeiro - Cabo Frio: 152 km; volta:
Cabo Frio - Rio de Janeiro: 152 km
Distância total na ida e na volta: 152 + 152 =
304 km

O deslocamento ( s ) é uma grandeza vetorial,
portanto, tem módulo, direção e sentido.
Para determinar o vetor deslocamento, traçamos
uma linha reta entre a posição inicial e final do
corpo e medimos o tamanho dessa reta para
determinar o seu módulo.
No caso da viagem Rio de Janeiro - Cabo Frio,
o vetor deslocamento está representado pela seta
vermelha na figura abaixo:

O módulo do vetor deslocamento é de 122 km.
A distância percorrida é calculada pela trajetória
seguida no trecho em azul.
Qual seria o módulo do vetor deslocamento na
viagem de ida e volta para Cabo Frio?
Simplesmente zero!
Como a posição inicial é a mesma que a posição
final, ou seja, Rio de Janeiro, não é possível
traçarmos um vetor entre esses dois pontos,
portanto o deslocamento é nulo!
Em resumo:
Distância - é o comprimento total percorrido
pelo corpo durante a sua trajetória.
Deslocamento - é o vetor representado por uma
linha reta entre as posições inicial e final de um
corpo.
B. VELOCIDADE ESCALAR MÉDIA (vm) :

E se houver engarrafamento? Aí nosso tempo de
viagem aumenta, já que nossa velocidade na
média diminui.
Analisando as situações acima, percebemos que
a relação entre as grandezas velocidade,
distância percorrida e intervalo de tempo estão
presentes intuitivamente no nosso cotidiano.
Podemos relacionar essas grandezas na
expressão matemática que mede a velocidade
escalar média ou rapidez de um corpo.
𝑉𝑚 =

𝑑
∆𝑡

A unidade no Sistema Internacional (S.I.) é

v  m , metros por segundo.
s

Esse é um conceito que estamos muito
acostumados a utilizar na hora de planejar uma
viagem.

Mas não é assim que os velocímetros dos carros
medem velocidade, por isso é comum usarmos a

Suponha que vamos viajar, uma das coisas que
vamos pensar é o tempo que ela vai durar.
Imagine que da nossa casa até o local que
vamos chegar, tenhamos de percorrer uma
distância de 200 km. Qual seria um bom “chute”
para a duração da nossa viagem?

unidade da velocidade.

Uma hora seria razoável? Fácil pensar que não,
pois para isso teríamos que ter uma velocidade
na média de 200 𝑘𝑚/ℎ. Não existe pista que
permite isso no Brasil.

72

Duas horas seria razoável? Se pensarmos bem,
não. Pois para isso teríamos que ter uma
velocidade na média de 100km/h:
200𝑘𝑚 100𝑘𝑚
=
2ℎ
ℎ
Nem todas as pistas no Brasil permitem essa
velocidade, ou seja, pouco provável que iriamos
conseguir. Pois, caso exista um momento que o
veiculo ande a 60km/h, deveria existir um outro
momento onde ele consiga andar a 140km/h.
Duas horas e meia seria razoável? Mais
provável, pois ai teríamos uma velocidade na
média de 80km/h:
200𝑘𝑚 80𝑘𝑚
=
2,5ℎ
ℎ
Pois existem pistas que se anda mais rápido, por
exemplo 100km/h e pistas onde se anda mais
devagar, por exemplo 60km/h.

unidade

km
(quilômetros por hora) como
h

Para converter entre

m km
e
usamos a regra
h
s

abaixo:
Exemplos:

km
m
 3,6  20
h
s
m
km
30 x 3,6  108
s
h

EXERCÍCIO RESOLVIDO
Uma aeronave F5 sai da base aérea de Santa
Cruz às 16h30min para fazer um sobrevoo
sobre a Escola de Especialistas de Aeronáutica
(EEAR), no momento da formatura de seus
alunos do Curso de Formação de Sargentos.
Sabendo que o avião deve passar sobre o evento
exatamente às 16h36min e que a distância
entre a referida base aérea e a EEAR é de
155 km, qual a velocidade média, em km h,
que a aeronave deve desenvolver para chegar no
horário previsto?

m
a   s  m2 , metros por segundo ao
s s
quadrado.
Assim como ocorre com a velocidade média, é
comum ocorrer no dia a dia movimentos onde a
aceleração muda constantemente. Em um carro,
ao pressionar com mais intensidade o pedal do
acelerador, a aceleração é maior do que quando
o pedal é pouco pressionado.
No exemplo do carro de rua citado acima, sua
velocidade variou de 0 até 100 km/h em 7,4
segundos, portanto sua aceleração média é de

a) 1.550
b) 930
c) 360
d) 180

a

SOLUÇÃO:
[A]
1
6 min 
h
10
ΔS
155
Vm 
 Vm 
 Vm  1.550 km h
1
Δt
10

C. ACELERAÇÃO ESCALAR MÉDIA (am)
Um carro de Fórmula 1 altera sua velocidade de
0 para 100 km/h em apenas 2,6 segundos
enquanto um carro de rua potente como o
Hyundai Azera 3.3 produz a mesma variação de
velocidade em 7,4 segundos.

O motor do carro de Fórmula 1 por ser mais
potente, tem uma aceleração máxima maior que
a de um carro de rua e portanto alcança a
velocidade de 100 km/h em um tempo menor.
percebemos que assim como ocorre com a
velocidade, a grandeza aceleração escalar média
está presente intuitivamente no nosso cotidiano.
Podemos relacionar as grandezas estudadas na
expressão matemática:
𝑎𝑚 =

∆𝑉
∆𝑡

A unidade no Sistema Internacional (S.I.) é

v (100  0)  3,6
m

 3,75 2
t
7,4
s

D. CLASSIFICAÇÃO DOS MOVIMENTOS
Progressivo e retrógrado
Você já deve ter reparado que nos velocímetros
dos carros não existe velocidade negativa ao
contrário do que ocorre na Física.
Se um corpo percorre uma trajetória no sentido
do aumento do valor numérico da sua posição,
ele possui velocidade positiva e o movimento é
classificado como progressivo.
Na ilustração abaixo, um carro que estava na
posição inicial 10 km, percorre a trajetória
aumentando o valor numérico da sua posição.

Caso contrário, se um corpo percorre uma
trajetória no sentido da diminuição do valor
numérico da sua posição, sua velocidade é
negativa e o movimento é dito retrógrado.
Na ilustração abaixo, um carro que estava na
posição inicial 20 km, percorre a trajetória
diminuindo o valor numérico da sua posição.

E. MOVIMENTO RETILÍNEO
UNIFORME
Um movimento é dito uniforme quando sua
velocidade permanece constante durante a
trajetória.

Se ela é constante (tem sempre o mesmo valor)
a velocidade escalar média em cada trecho não
muda e por isso quando o movimento é
uniforme podemos retirar o índice "m" da
velocidade média.

s
t
Como s  s  s0 e t  t  t0 , temos:
s
v
t
s  s0
v
t  t0
v.(t  t0 )  s  s0
vm  v 

Considerando o tempo inicial t0 = 0, temos:

v.t  s  s0
s  s0  vt

Essa equação é conhecida como função horária
dos espaços.

No movimento retilíneo uniforme, a função
horária dos espaços 𝑆 = 𝑠0 + 𝑣 . 𝑡 , é uma
função do 1º grau que tem como gráfico uma
reta inclinada.
A reta inclinada para cima indica que a
velocidade do corpo é positiva.
Podemos determinar a velocidade média da
cápsula de duas maneiras distintas:
1 - Selecionamos um trecho qualquer do gráfico
e calculamos a distância percorrida naquele
intervalo de tempo.
A cápsula percorre 100 - 0 = 100 metros em um
intervalo de tempo de 190 - 0 = 190 segundos e
sua velocidade média vale

v

s 100
m

 0,53
t 190
s

2 - Considerando 𝜃 o ângulo da reta inclinada
com o eixo do tempo. A tangente de um ângulo
é a razão entre o cateto oposto (a distância
percorrida) e o cateto adjacente (intervalo de
tempo).

𝑆 = 𝑆0 + 𝑣 . 𝑡

F. GRÁFICOS DO MOVIMENTO
RETILÍNEO UNIFORME
Os gráficos nos fornecem uma visão geral do
movimento e nos permite extrair algumas
informações importantes.
F.1. Gráfico da posição do corpo (s) e tempo
(t) - s x t

tg 

oposto
s

v
adjacente t

Portanto, a velocidade média é dada pelo
tangente desse ângulo.

v  tg
Quando cessa o movimento, ou seja, o corpo
está parado, o gráfico 𝑆 𝑥 𝑡 tem o formato
abaixo:

Como não ocorre variação de velocidade no
movimento uniforme, portanto, a aceleração é
nula, o gráfico a x t é sempre uma reta na
horizontal.

O gráfico s x t é um reta inclinada para baixo
quando a velocidade do corpo é negativa.

G. VELOCIDADE RELATIVA
Já reparou que se estamos em um carro com
velocidade constante de 100 km/h e
ultrapassamos um outro carro com velocidade
constante de 80 km/h, o carro ultrapassado
"anda para trás" bem devagar?

Essa situação física seria a mesma se o carro
ultrapassado estivesse parado e o nosso carro o
ultrapassasse com uma velocidade constante de
20 km/h.
F.2. Gráfico da velocidade do corpo (v) e
tempo (t) - v x t
Como a velocidade determinada anteriormente
era constante e de 0,53 m/s, o gráfico da
velocidade e o tempo tem o formato abaixo:

Um gráfico v x t no movimento uniforme
sempre será representado por uma reta paralela
ao eixo do tempo.
A área de um gráfico v x t nos fornece a
distância percorrida não importa o tipo de
movimento.

Esse é um exemplo do conceito de velocidade
relativa e é bastante útil na resolução de
problemas onde dois móveis estão se
movimentando com velocidade constante.
Vamos considerar o seguinte exemplo: um carro
com velocidade constante de 72 km/h persegue
um outro que está a 200 metros de distância
com velocidade constante de 54 km/h e
queremos calcular o tempo de encontro dos
carros. A princípio, deveríamos escrever a
função horária dos espaços e relacionar essas
duas equações, porém usando o conceito de
velocidade relativa, a solução é mais simples.
Para isso, considere o carro mais lento em
repouso e que o mais rápido deve percorrer os
200 metros que os separam com uma velocidade
de 72 - 54 = 18 km/h = 5 m/s.
O tempo de encontro será

s
t
200
5
t
t  40 s
v

F.3. Gráfico da aceleração do corpo (a) e
tempo (t) - a x t

A ilustrações abaixo mostram como calcular a
velocidade relativa para diferentes situações,
supondo sempre a velocidade do carro A maior
que a do carro B.
Caso 1: mesma direção e sentido

v rel  v A  v C  80  60  20 km / h.

Sendo a distância relativa, Srel  60km, o
tempo necessário para o alcance é:
Srel 60
t 

 t  3 h.
vrel
20
H. MOVIMENTO UNIFORMEMENTE
VARIADO

𝑣𝑅𝐸𝐿𝐴𝑇𝐼𝑉𝐴 = 𝑣𝐴 − 𝑣𝐵
Caso 2: mesma direção e se afastando

H.1.
FUNÇÃO
VELOCIDADE

HORÁRIA

DA

Um movimento retilíneo uniformemente variado
(M.R.U.V. ou simplesmente M.U.V.) é um
movimento cuja trajetória é uma linha reta e a
aceleração instantânea é constante.
Partindo da definição de aceleração escalar
média, temos:

𝑣𝑅𝐸𝐿𝐴𝑇𝐼𝑉𝐴 = 𝑣𝐴 + 𝑣𝐵
Caso 3: mesma direção e se aproximando

a

v
v  v0
a
 a.(t  t0 )  v  v0
t
t  t0

Considerando o tempo inicial t0 = 0, temos:

a.t  v  v0  v  v0  at

Essa equação é conhecida como função horária
dos espaços.
𝑣 = 𝑣0 + 𝑎 . 𝑡

𝑣𝑅𝐸𝐿𝐴𝑇𝐼𝑉𝐴 = 𝑣𝐴 + 𝑣𝐵
EXERCÍCIO RESOLVIDO
Em um longo trecho retilíneo de uma estrada,
um automóvel se desloca a 80 km/h e um
caminhão a 60 km/h, ambos no mesmo sentido e
em movimento uniforme. Em determinado
instante, o automóvel encontra-se 60 km atrás
do caminhão.
O intervalo de tempo, em horas, necessário para
que o automóvel alcance o caminhão é cerca de:
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
SOLUÇÃO:
[C]
Como se deslocam no mesmo sentido, a
velocidade relativa entre eles é:

Podemos então prever, conhecendo a velocidade
inicial e a aceleração constante do corpo, a sua
velocidade final.
Imagine um corpo caindo, como a velocidade
inicial é nula (v0 = 0) e a aceleração da
gravidade em torno de 9,68 m/s2, a sua
velocidade final após 40 segundos, se a
resistência do ar fosse nula, seria de

v  v0  at
v  0  9,68.40  387,2

m
km
 1394
s
h

H.1.1. Gráfico da velocidade do corpo (v) e
tempo (t) - v x t
Vamos montar um gráfico da velocidade de um
corpo em queda livre em função do tempo nos
10 primeiros segundos da queda usando a tabela
abaixo.
t(s)
0 2
4
6
8
10

v(km/
h)

0 69,
7

139,
4

209,
1

278,
8

348,
5

No movimento retilíneo uniformemente variado,
a função horária da velocidade 𝑣 = 𝑣0 + 𝑎𝑡 é
uma função do 1º grau que tem como gráfico
uma reta inclinada.
A reta inclinada para cima indica que a
aceleração do corpo é positiva.
Podemos determinar a aceleração média do
paraquedista de duas maneiras distintas:
1 - Selecionamos um trecho qualquer do gráfico
e calculamos a variação da velocidade naquele
intervalo de tempo.
A velocidade do paraquedista variou de 69,7 - 0
= 69,7 km/h = 19,36 m/s em um intervalo de
tempo de 2 - 0 = 2 segundos e sua aceleração
média vale

a

O gráfico v x t é uma reta inclinada para baixo
quando a aceleração do corpo é negativa.

H.2. EQUAÇÃO HORÁRIA DOS ESPAÇOS
Para calcular essa distância, não podemos usar a
equação horária dos espaços para o MU (s = s0
+ vt), pois a velocidade não é constante.
A equação horária dos espaços para o MUV é
𝑆 = 𝑆0 + 𝑣0 . 𝑡 +
ou s  s0

 vot 

v 19,36
m

 9,68 2
t
2
s

2 - Considerando θ o ângulo da reta inclinada
com o eixo do tempo. A tangente de um ângulo
é a razão entre o cateto oposto (a distância
percorrida) e o cateto adjacente (intervalo de
tempo).

𝑎 𝑡2
2

at 2
2

∆𝑆 = 𝑣0 . 𝑡 +

𝑎. 𝑡 2
2

EXERCÍCIO RESOLVIDO
Um objeto desloca-se sob a ação de uma força
constante, cujo sentido é contrário ao seu
deslocamento, provocando uma aceleração a.
Sabendo que esse objeto parte da posição inicial
x 0  10 m, possui velocidade inicial de 1 m / s
e gasta, no máximo, 10 s para passar pela
posição x1  0, conclui-se que o valor máximo
da aceleração a, em m / s2, é:

oposto
v
tg 

a
adjacente t
Portanto, a aceleração média é dada pelo
tangente desse ângulo.
𝑎 = 𝑡𝑔𝜃

a)
b)
c)
d)

0
1

2 5

4 5

e) 10
SOLUÇÃO
[C]
Analisando o enunciado, temos que:

x1  x 0  v o  t 
0  10  1 10 

a  t2
2

a  102
2

50  a  20
2
a   m s2
5
H.2.1. Gráfico da posição do corpo (s) e
tempo (t) - s x t
Vamos montar um gráfico de posição em função
do tempo nos 10 primeiros segundos utilizando
a tabela abaixo.
t(s) 0 2
4
6
8
10
s(
0 19,3 77,4 174, 309, 484,
m)
6
4
24
76
00
Ao ligarmos os pontos no gráfico, obtemos uma
curva (parábola).

H.3. FUNÇÃO HORÁRIA DA
ACELERAÇÃO
H.3.1. Gráfico da aceleração do corpo (a) e
tempo (t) - a x t
Como a aceleração para esse movimento
permanece constante, o gráfico da aceleração e
o tempo tem o formato abaixo:

Um gráfico a x t no movimento uniformemente
variado sempre será uma reta paralela ao eixo
do tempo.
A área de um gráfico a x t nos fornece a
variação da velocidade do corpo mesmo que a
aceleração não seja constante.

No movimento retilíneo uniformemente variado,
a função horária dos espaços

s  s0  v0t 

at 2
é uma função do 2º grau
2

que tem como gráfico uma parábola.
Quando a concavidade da parábola está voltada
para cima, a aceleração é positiva, caso
contrário, a aceleração é negativa.
O vértice da parábola nos informa que a
velocidade do corpo naquele instante é zero e
ocorre mudança no sentido do movimento.

EXERCÍCIO RESOLVIDO
O gráfico da velocidade em função do tempo (em
unidades arbitrárias), associado ao movimento de
um ponto material ao longo do eixo x, é mostrado
na figura abaixo.

Assinale a alternativa que contém o gráfico que
representa a aceleração em função do tempo
correspondente ao movimento do ponto material.
a)

b)

aceleração escalar constante.
v
Podemos, então, fazer a 
. Assim:
t
1 0
De 0 a 1 s: a =
 1 m / s2 ;
1 0
4 1
De 2 s a 3 s: a =
 3 m/s2;
32
1  4
De 4 s a 5 s: a =
 5 m/s2;
54
0  ( 1)
 1 m/s2.
De 6 s a 7 s: a =
76
H.4. EQUAÇÃO DE TORRICHELLI

c)

Evangelista Torricelli (1608 - 1647), italiano,
inventor da panela de pressão, do barômetro
(que mede pressão atmosférica), contribuiu na
cinemática com a equação que leva o seu nome.
𝑉 2 = 𝑉02 + 2. 𝑎. ∆𝑆
Portanto essa equação é utilizada quando não
temos a grandeza tempo no MUV.

d)

e)

EXERCÍCIO RESOLVIDO
Um avião vai decolar em uma pista retilínea. Ele
inicia seu movimento na cabeceira da pista com
velocidade nula e corre por ela com aceleração
média de 2,0 m/s2 até o instante em que levanta
voo, com uma velocidade de 80 m/s, antes de
terminar a pista.
a) Calcule quanto tempo o avião permanece na
pista desde o início do movimento até o
instante em que levanta voo.
b) Determine o menor comprimento possível
dessa pista.
SOLUÇÃO:
Da definição de aceleração escalar média:

am 

v
t



t 

v 80  0

am
2



t  40 s.
SOLUÇÃO:
[A]
Nos intervalos de tempo em que a velocidade
escalar é constante (1 s a 2 s; 3 s a 4 s e 5 s a 6 s)
a aceleração escalar é nula. Nos intervalos 0 a 1
s; 2 s a 3 s; 4 s a 5 s e 6 s a 7 s, a velocidade varia
linearmente com o tempo, sendo, então, a

Da equação de Torricelli:
v 2  v 02  2 am S
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S  1.600 m.

A pista deve ter comprimento mínimo igual à
distância percorrida pelo avião na decolagem.
Assim,
D = 1.600 m.

EXERCÍCIOS DE TREINO
1. (Uerj 2018) Um carro se desloca ao longo de
uma reta. Sua velocidade varia de acordo com o
tempo, conforme indicado no gráfico.

a alternativa que combina corretamente os
gráficos que descrevem, por pares, o mesmo
movimento.
a) 1(c) – 2(d) – 3(b).
b) 1(e) – 2(f) – 3(a).
c) 1(a) – 2(d) – 3(e).
d) 1(c) – 2(f) – 3(d).
e) 1(e) – 2(d) – 3(b).
3.A demanda por trens de alta velocidade tem
crescido em todo o mundo. Uma preocupação
importante no projeto desses trens é o conforto
dos passageiros durante a aceleração. Sendo
assim, considere que, em uma viagem de trem de
alta velocidade, a aceleração experimentada
pelos passageiros foi limitada a amax  0,09g,

A função que indica o deslocamento do carro em
relação ao tempo t é:
a) 5 t  0,55 t 2
b) 5 t  0,625 t 2
c) 20 t  1,25 t 2
d) 20 t  2,5 t 2
2. Cada um dos gráficos abaixo representa a
posição em função do tempo para um movimento
unidimensional (as partes curvas devem ser
consideradas como segmentos de parábolas).

No conjunto de gráficos a seguir, está
representada a velocidade em função do tempo
para seis situações distintas.

onde g  10 m / s2 é a aceleração da gravidade.
Se o trem acelera a partir do repouso com
aceleração constante igual a amax , a distância
mínima percorrida pelo trem para atingir uma
velocidade de 1080 km / h corresponde a
a) 10 km.
b) 20 km.
c) 50 km.
d) 100 km.
4. (Fuvest 2014) Arnaldo e Batista disputam uma
corrida de longa distância. O gráfico das
velocidades dos dois atletas, no primeiro minuto
da corrida, é mostrado na figura.

Determine
a) a aceleração aB de Batista em t = 10 s;
b) as distâncias dA e dB percorridas por
Arnaldo e Batista, respectivamente, até t = 50
s;
c) a velocidade média v A de Arnaldo no
intervalo de tempo entre 0 e 50 s.

Considerando que as divisões nos eixos dos
tempos são iguais em todos os gráficos, assinale

5. Dois veículos que trafegam com velocidade
constante em uma estrada, na mesma direção e

sentido, devem manter entre si uma distância
mínima. Isso porque o movimento de um
veículo, até que ele pare totalmente, ocorre em
duas etapas, a partir do momento em que o
motorista detecta um problema que exige uma
freada brusca. A primeira etapa é associada à
distância que o veículo percorre entre o intervalo
de tempo da detecção do problema e o
acionamento dos freios. Já a segunda se relaciona
com a distância que o automóvel percorre
enquanto os freios agem com desaceleração
constante.
Considerando a situação descrita, qual esboço
gráfico representa a velocidade do automóvel em
relação à distância percorrida até parar
totalmente?

a)

Atualmente, essa distância caiu para 250 metros,
o que proporciona redução no tempo de viagem.
Considerando uma velocidade de 72 km/h, qual
o módulo da diferença entre as acelerações de
frenagem depois e antes da adoção dessa
tecnologia é
a) 0,08 m/s2
b) 0,30 m/s2
c) 1,10 m/s2
d) 1,60 m/s2
e) 3,90 m/s2
7. Para melhorar a mobilidade urbana na rede
metroviária é necessário minimizar o tempo entre
estações. Para isso a administração do metrô de
uma grande cidade adotou o seguinte
procedimento entre duas estações: a locomotiva
parte do repouso em aceleração constante por um
terço do tempo de percurso, mantém a velocidade
constante por outro terço e reduz sua velocidade
com desaceleração constante no trecho final, até
parar.
Qual é o gráfico de posição (eixo vertical) em
função do tempo (eixo horizontal) que representa
o movimento desse trem?

b)
a)

c)
b)

d)

c)

e)
6. O trem de passageiros da Estrada de Ferro
Vitória-Minas (EFVM), que circula diariamente
entre a cidade de Cariacica, na Grande Vitória, e
a capital mineira Belo Horizonte, está utilizando
uma nova tecnologia de frenagem eletrônica.
Com a tecnologia anterior, era preciso iniciar a
frenagem cerca de 400 metros antes da estação.

d)

necessária a instalação de alto-falantes
adicionais a grandes distâncias, além daqueles
localizados no palco. Como a velocidade com
que o som se propaga no ar (

e)
8. Conta-se que um curioso incidente aconteceu
durante a Primeira Guerra Mundial. Quando
voava a uma altitude de dois mil metros, um
piloto francês viu o que acreditava ser uma
mosca parada perto de sua face. Apanhando-a
rapidamente, ficou surpreso ao verificar que se
tratava de um projétil alemão.
PERELMAN, J. Aprenda física brincando. São
Paulo: Hemus, 1970.
O piloto consegue apanhar o projétil, pois
a) ele foi disparado em direção ao avião francês,
freado pelo ar e parou justamente na frente
do piloto.
b) o avião se movia no mesmo sentido que o
dele, com velocidade visivelmente superior.
c) ele foi disparado para cima com velocidade
constante, no instante em que o avião francês
passou.
d) o avião se movia no sentido oposto ao dele,
com velocidade de mesmo valor.
e) o avião se movia no mesmo sentido que o
dele, com velocidade de mesmo valor.
9. Uma empresa de transportes precisa efetuar a
entrega de uma encomenda o mais breve
possível. Para tanto, a equipe de logística
analisa o trajeto desde a empresa até o local da
entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois
trechos de distâncias diferentes e velocidades
máximas permitidas diferentes. No primeiro
trecho, a velocidade máxima permitida é de 80
km/h e a distância a ser percorrida é de 80 km.
No segundo trecho, cujo comprimento vale 60
km, a velocidade máxima permitida é 120 km/h.
Supondo que as condições de trânsito sejam
favoráveis para que o veículo da empresa ande
continuamente na velocidade máxima permitida,
qual será o tempo necessário, em horas, para a
realização da entrega é
a) 0,7
b) 1,4
c) 1,5
d) 2,0
e) 3,0
10. Em apresentações musicais realizadas em
espaços onde o público fica longe do palco, é

v som  3,4  102 m / s ) é muito menor do que
a velocidade com que o sinal elétrico se propaga
nos cabos ( v sinal  2,6  108 m / s ), é
necessário atrasar o sinal elétrico de modo que
este chegue pelo cabo ao alto-falante no mesmo
instante em que o som vindo do palco chega
pelo ar. Para tentar contornar esse problema, um
técnico de som pensou em simplesmente
instalar um cabo elétrico com comprimento
suficiente para o sinal elétrico chegar ao mesmo
tempo que o som, em um alto-falante que está a
uma distância de 680 metros do palco.
A solução é inviável, pois seria necessário um
cabo elétrico de comprimento mais próximo de
a) 1,1 103 km.
b) 8,9  104 km.
c) 1,3  105 km.
d) 5,2  105 km.
e) 6,0  1013 km.

GABARITO
1-B
2-A
3-C
4- A) 0,2m/s2
B) dA=125m dB=160m
C)2,5m/s
5-D
6-B
7-C
8-E
9-C
10-D

