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MOVIMENTO UNIFORMEMENTE VARIADO 9º ANO – FÍSICA – GABRIEL NEIVA 

 
Semana 23 – Atividades 

 
01. Galileu afirmou que um corpo pesado possui uma tendência de mover-se com um movimento 

uniformemente acelerado, rumo ao centro da Terra, de forma que, durante iguais intervalos de tempo, 
o corpo recebe igual aumento de velocidade. Isto é válido sempre que todas as influências externas e 
acidentais forem removidas; porém, há uma que dificilmente pode ser removida: o meio que precisa 
ser atravessado e deslocado pelo corpo em queda e que se opõe ao movimento com uma resistência. 
Assim, há uma diminuição em aceleração, até que finalmente a velocidade atinge um valor em que a 
resistência do meio torna-se tão grande que, equilibrando-se peso e resistência, impede-se qualquer 
aceleração subsequente e a trajetória do corpo reduz-se a um movimento uniforme que, a partir de 
então, mantiver com velocidade constante. Considere um corpo esférico em queda, partindo do 
repouso, próximo à superfície da Terra, conforme descrito por Galileu. Se registrarmos sua posição, 
em intervalos de tempos iguais, obteremos, de acordo com o texto, uma trajetória como a mostrada, 
de maneira esquemática, em 

 

 
 
02. Um corpo cai desde uma altura h a partir do repouso e, ao atingir o solo, sua velocidade escalar é 

igual a 200 m/s. A altura h e o tempo de queda t são respectivamente iguais a: Dado: g = 10,0 m/s2 
a) 4000 m e 40 s 
b) 2000 m e 20 s 
c) 1000 m e 10 s 
d) 1000 m e 20 s 

 
03. A pista principal do aeroporto de Congonhas em São Paulo media 1.940 m de comprimento no dia do 

acidente aéreo com o Airbus 320 da TAM, cuja velocidade tanto para pouso quanto para decolagem é 
259.2 km/h. Após percorrer 1.240 m da pista o piloto verificou que a velocidade da aeronave era de 
187.2 km/h. Mantida esta desaceleração, a que distância do fim da pista o piloto deveria arremeter a 
aeronave, com aceleração máxima de 4 m/s2, para evitar o acidente? 
a) 312 m 
b) 390 m 
c) 388 m 
d) 648 m 
e) 700 m 
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04. Um motorista trafega por uma avenida reta e plana a 54 km/h, quando percebe que a luz amarela de 
um semáforo, 108 m à sua frente, acaba de acender. Sabendo que ela ficará acesa por 6 segundos, e 
como não há ninguém à sua frente, ele decide acelerar o veículo para passar pelo cruzamento antes 
de o semáforo ficar vermelho. Considerando constante a aceleração do veículo e que o motorista 
consiga passar pelo semáforo no exato instante em que a luz vermelha se acende, sua velocidade, em 
km/h, no instante em que passa pelo semáforo é igual a 
a) 64,8. 
b) 75,6. 
c) 90,0. 
d) 97,2. 
e) 108,0. 

 
05. Numa filmagem, no exato instante em que um caminhão passa por uma marca no chão, um dublê se 

larga de um viaduto para cair dentro de sua caçamba. A velocidade v do caminhão é constante e o 
dublê inicia sua queda a partir do repouso, de uma altura de 5 m da caçamba, que tem 6 m de 
comprimento. A velocidade ideal do caminhão é aquela em que o dublê cai bem no centro da caçamba, 
mas a velocidade real v do caminhão poderá ser diferente e ele cairá mais à frente ou mais atrás do 
centro da caçamba. Para que o dublê caia dentro da caçamba, v pode diferir da velocidade ideal, em 
módulo, no máximo: 
a) 1 m/s. 
b) 3 m/s. 
c) 5 m/s. 
d) 7 m/s. 
e) 9 m/s. 


