
 

 

Tarefa Mínima 14 – 9º Ano – Física 

Prof. Yuri 
 
01. Os valores da velocidade escalar em função do tempo, de um MUV, estão tabelados a seguir: 
 

t (s) 0 0,5 1,0 1,5 2,0 

v (m/s) -1 0 1 2 3 

 
Sabe-se que no instante t = 0, o móvel localiza-se no espaço igual a 3m. Determine: 
a) A função horária da velocidade. 

b) A função horária do espaço. 

 
02. Qual a distância percorrida ao fim de  3,0 s por um móvel que, partindo do repouso, se move com 

aceleração escalar constante de 2,0 m/s²? 
 
03. Um ponto material obedece à função horária: s = -30 + 5 t + 5 t2 (m, s), t> 0. Determine: 

a) o instante em que passa pela origem; 
b) a função horária da velocidade; 

 
04. Um carro tem velocidade de 20 m/s quando, a 30 m de distância, um sinal vermelho é observado. Qual 

deve ser a desaceleração produzida pelos freios para que o carro pare a 5 m do sinal? 
 
05. (UFMA) Um ponto material parte do repouso em movimento uniformemente variado e, após percorrer 12 

m, está animado de uma velocidade escalar de 6,0 m/s. A aceleração escalar do ponto material, em m/s², 

vale: 

 
06. Um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera com aceleração escalar constante e igual a 

4,0 m/s². Determine a sua velocidade escalar e a distância percorrida, após 3,0 segundos. 
 
07. Numa competição automobilística, um carro se aproxima de uma curva em grande velocidade. O piloto, 

então, pisa o freio durante 4s e consegue reduzir a velocidade do carro para 30m/s. Durante a freada o 

carro percorre 160m. 
 

Supondo que os freios imprimam ao carro uma aceleração retardadora constante, calcule a velocidade do 
carro no instante em que o piloto pisou o freio. 

 
08. O anúncio de um certo tipo de automóvel proclama que o veículo saindo do repouso, atinge a velocidade de 

108 km/h em 8 s. Qual a aceleração escalar média desse automóvel? 

 
09. Um corpo, nas proximidades da Terra, cai com aceleração constante de 9,8 m/s ², desprezada a resistência 

do ar. Supondo que tenha partido do repouso, quais suas velocidades nos instantes 1s,2s, 3s,4s e 5s? 
 
10. Um piloto de fórmula 1 está se movendo a 288 km/h quando, ao atingir uma curva, se vê forçado a reduzir 

a velocidade de seu veículo para 90 km/h, o que faz num intervalo de tempo de 5s. Qual a aceleração 

escalar média do carro nesse intervalo de tempo, expressa em m/s²? 
 


