
 

 

Tarefa Mínima 18 – 9º Ano – Física 

Prof. Yuri 
 

Dados:     

 
 

 
 

 
 

 
 
01. Dois veículos partem simultaneamente do repouso e se movem ao longo da mesma reta, um ao encontro 

do outro, em sentidos opostos. O veículo A parte com aceleração constante igual a aA = 2,0 m/s2. O 
veículo B, distando d = 19,2 km do veículo A, parte com aceleração constante igual a aB = 4,0 m/s2. 

Calcule o intervalo de tempo até o encontro dos veículos, em segundos. 
 
02. 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. 
 
03. Uma possível solução para a crise do tráfego aéreo no Brasil envolve o emprego de um sistema de trens de 

alta velocidade conectando grandes cidades. Há um projeto de uma ferrovia de 400 km de extensão que 
interligará as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro por trens que podem atingir até 300 km/h. 
a) Para ser competitiva com o transporte aéreo, estima-se que a viagem de trem entre essas duas 

cidades deve durar, no máximo, 1 hora e 40 minutos. Qual é a velocidade média de um trem que faz o 
percurso de 400 km nesse tempo? 

b) Considere um trem viajando em linha reta com velocidade constante. A uma distância de 30 km do 
final do percurso, o trem inicia uma desaceleração uniforme de 0,06 m/s2, para chegar com velocidade 
nula a seu destino. Calcule a velocidade do trem no início da desaceleração. 

 
04. Uma partícula movimentase numa trajetória, partindo da posição S0 = 8 m, no instante t0 = 0.  O 

diagrama de velocidade da partícula está representado na figura abaixo. 
 

 
 

Determine o deslocamento escalar da partícula entre 0 e 9s 
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05. Um móvel realiza um movimento uniformemente variado. Sua velocidade varia com o tempo conforme 

pode ser observado no gráfico.  
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Calcule, em m/s, o valor de Vx . 

 
06. O gráfico abaixo representa a velocidade escalar de um automóvel em função do tempo. Qual é a 

velocidade escalar média, em m/s, entre os instantes de tempo t = 0s e t = 3,0s? 

 
07. O gráfico a seguir mostra a posição de uma partícula, que se move ao longo do eixo x, em função do 

tempo. Calcule a velocidade média da partícula no intervalo entre t = 2 s e t = 8 s, em m/s. 

 
 
08. Em um teste de esforço e resistência em uma esteira, um homem, saindo do repouso, inicia a marcha 

aumentando a velocidade linearmente com o tempo, até atingir a velocidade de 5 km/h, após 12 minutos 
(fase I). Em seguida, mantém a velocidade constante por mais 12 minutos (fase II) e depois a reduz para 
zero na mesma taxa do início do teste (fase III). Pede-se: 

a) o gráfico da velocidade em função do tempo, do início ao fim do teste. 
b) a distância registrada pela esteira, em km, em cada fase da marcha. 

 
09. Um avião, na decolagem, parte do repouso e em movimento uniformemente variado atinge a velocidade de 

80 m/s quando, então, decola após ter percorrido 1,6  103 m de pista. Calcule: 

a) a aceleração que os motores imprimem ao avião; 
b) o tempo decorrido nessa decolagem. 

 

10. O gráfico abaixo representa a velocidade escalar de um automóvel em função do tempo. Qual é a 
aceleração, em m/s2? 

 


