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Conceito

Movimento Retilíneo 
Uniforme (MRU)

Movimento Retilíneo Uniforme
(MRU) é o movimento que

ocorre com velocidade
constante em uma trajetória

reta.

Desta forma, em intervalos

de tempos iguais o móvel
percorre a mesma distância.

 Um exemplo de MRU é quando

estamos viajando em uma
estrada plana e reta e o

velocímetro indica sempre a
mesma velocidade.



Conceito
Função Horária da Posição: Essa função Horária da

Posição para o MRU pode

ser escrita da seguinte

forma:

ou

Onde,

s: posição

s0: posição inicial
v: velocidade

t: tempo



Sinal da Velocidade 

 Ao calcular a velocidade de

um corpo podemos encontrar
uma valou V+ ou V-.

 Esse sinal + ou – para a
velocidade não significa

aumentar ou diminuir e nem ser
maior ou ser menor.

O sinal da velocidade indica o
SENTIDO DO MOVIMENTO da

partícula.

 Podemos classificar o

movimento da partícula de
acordo com esse sinal da

velocidade como:

Movimento progressivo:

▪ Velocidade positiva (V+)→a
posição da partícula varia no

sentido crescente.

Movimento retrógrado:

▪ Velocidade negativa (V-)→a

posição varia no sentido
decrescente.



Exemplos

1) Sabendo que o espaço do
móvel varia com o tempo, e
obedece a seguinte função
horária do espaço: x = -100 +
25 . t, determine:

a) o espaço no instante 8s.

b) o instante quando o móvel
passa na origem das
posições.

c) Informe se o movimento
do móvel é progressivo ou
retrógrado.

 Resolução:



Exemplos
2) Um trem, de 200m

de comprimento tem
velocidade escalar

constante de 72km/h.
Calcule o tempo
gasto para passar

uma ponte de 50m
de comprimento.

 Resolução:



Exemplos

Resolução:



Exemplos 

3) O espaço inicial de um

móvel que descreve um
movimento retilíneo e

uniforme é -5m. Nesse
movimento o móvel
percorre a cada intervalo

de tempo de 10s uma
distância de 50m.

Determine a função
horária do espaço para
este movimento, e

considere-o progressivo.

Resolução:



Gráficos MRU

1)X x t

▪ O gráfico X x t para o
movimento retilíneo

uniforme é sempre uma

reta inclinada (função

do 1º grau).

▪ A inclinação desse

gráfico representa a

VELOCIDADE.

Representação:



Gráficos MRU

2)V x t

▪ O gráfico V x t para
o movimento

retilíneo uniforme é

sempre uma reta
paralela ao eixo do

tempo (v=const).

▪ A área desse gráfico
representa o

DESLOCAMENTO.

Representação:



Conclusão 

Movimento Retilíneo
Uniforme (MRU) é o
movimento que ocorre
com velocidade constante
em uma trajetória reta.

 Essa função Horária da
Posição para o MRU pode
ser escrita da seguinte
forma:

 Podemos classificar o movimento
da partícula de acordo com esse
sinal da velocidade como:

Movimento progressivo:

▪ Velocidade positiva (V+).

Movimento retrógrado:

▪ Velocidade negativa (V-).

Gráficos:

X x t: reta inclinada

V x t: reta paralela ao eixo do
tempo.


