
 

 

9º Ano - Atividade Extraclasse para a semana de 16 a 21 de março 

ATIVIDADE EXTRACLASSE PARA A SEMANA DE 16 A 21 DE MARÇO 

Física – Professor Augusto 

Caro aluno, neste material, faremos uma breve revisão de assuntos que já foram trabalhados em 
sala de aula, e ficam propostos alguns exercícios para que você pratique durante essa semana. 
 
Cinemática 
 
É a parte da Física que se dedica ao estudo de movimentos, e grandezas relacionadas como posição, 
deslocamento, tempo gasto, velocidade e aceleração. 
 
Primeiros conceitos: 
 
Considera-se que um corpo está em movimento sempre que sua posição sofre alterações no decorrer do 
tempo, em relação a determinado referencial. 
Obs.: Os conceitos de movimento e repouso são relativos, e não absolutos, ou seja, um corpo que está em 
movimento em relação a algum referencial está em repouso em relação a outro. Nesse momento, você está 
em repouso em relação a essa folha de papel, mas está em movimento em relação ao Sol. 
Posição ou espaço (S) de um corpo é a medida da distância que o corpo se encontra da origem do referencial. 
 
Ex.: Se um móvel está no km 150 de uma rodovia, pode-se afirmar que ele se encontra a 150 km do km 0 
(origem do referencial), e escreve-se S = 150 km.  
Nesse contexto, fica claro que o referencial adotado para a medida das posições é a própria rodovia com 
suas placas de sinalização de extensão. 
 
Velocidade de um corpo: 
 
Quando um corpo se move, pode-se descrever também seu deslocamento e a distância percorrida pelo 
mesmo. Esses conceitos são importantes para o estudo da velocidade desenvolvida pelo corpo. 
O deslocamento escalar (∆S) de um corpo é a medida da distância entre o ponto de partida e o ponto de 
chegada de um móvel, enquanto a distância percorrida (d) é a medida da distância efetivamente percorrida 
pelo corpo em todo o movimento.   
 
Ex.: Considere que um veículo parte do km 60 de uma rodovia às 14 h 20 min, chega no km 200 às 16 h 
00 min e retorna terminando sua viagem no km 130 às 17 h 50 min.  
 
No exemplo, as posições inicial e final do veículo são S0 = 60 km e S = 130 km, respectivamente. 
O deslocamento escalar, que é calculado pela diferença entre as posições final e inicial, é ∆S = S – S0 = 
130 – 60 = 70 km. 
A distância percorrida é a soma de todas as distâncias percorridas, d = 140 + 70 = 210 km. 
O tempo gasto em um movimento é o intervalo de tempo entre o início e o fim do trecho de movimento 
estudado. 
∆t = t – t0 = 17 h 50 min – 14 h 20 min = 3 h 30 min = 3,5 h. 
 
Nos estudos de movimentos, são importantes também os conceitos de velocidade média e velocidade 
escalar média. 
A velocidade média é a medida do deslocamento médio de um móvel a cada unidade de tempo, ou seja, é 
calculada pela razão entre o deslocamento e o tempo gasto. 
 
Vm = ∆S/∆t (m/s; km/h) 
 
A velocidade escalar média é a medida da rapidez média de um móvel, ou seja, é calculada pela ração entre 
a distância percorrida e o tempo gasto. 
 
Vm = d/∆t (m/s; km/h) 
 
No exemplo anterior, a velocidade média é Vm = 70/3,5 = 20 km/h, e a velocidade escalar média é Vm = 
210/3,5 = 60 km/h. 
 
Obs.: As velocidades médias, são medidas médias, e não indicam o que ocorre com o móvel em todos os 
instantes de seu movimento. Para isso, estuda-se a velocidade instantânea, considerando-se pequenos 
intervalos de tempo. 
 
Movimento uniforme: 



Consideramos como movimento uniforme, todo movimento que ocorre sem a variação do valor da 
velocidade. 
 Nesse tipo de movimento não existe aceleração escalar e a posição (S) de um móvel, em relação a 
determinado referencial, pode ser descrita, em função do tempo pela função S = So + v.t, em que So é o 
valor da posição inicial do móvel, v é o valor da velocidade escalar e t é o instante de tempo.  
 
Ex.: Considere que um veículo parte do km 540 de uma rodovia e viaja no sentido decrescente com 
velocidade constante de 60 km/h para responder: 
 
a) Escreva a função horária do movimento desse veículo a partir do momento em que ele parte do km 540. 
Resp.: S = 540 – 60.t 
b) Determine a posição do veículo após 1 h 45 min de viagem. 
S = 540 – 60.t 
S = 540 – 60.1,75 
S = 540 – 105 
S = 435 km 
Resp.: O veículo passa pelo km 435 da rodovia. 
 
c) Depois de quanto tempo o veículo chega na origem do referencial? 
Passar pela origem é o mesmo que chegar na posição S = 0, logo 
0 = 540 – 60.t 
60.t = 540  
t = 9 h 
Resp.: O veículo passa pela origem após 9 h de viagem. 
 
Movimentos com aceleração:  
A aceleração média de um corpo é a medida de quanto sua velocidade varia a cada unidade de tempo. 
 
am = ∆v/∆t (m/s2) 
 
Classificações dos movimentos e a aceleração: 
 
 Quando um móvel se desloca no sentido crescente de um referencial, sua velocidade recebe o sinal 
positivo e o movimento é classificado como progressivo, enquanto, ao deslocar no sentido decrescente, sua 
velocidade é negativa e o movimento é classificado como retrógrado. 
 Quanto à rapidez, independentemente de ser progressivo ou retrógrado, um movimento pode ser 
classificado em: 
 - Uniforme: quando a rapidez é constante. 
 - Acelerado: quando o móvel fica mais rápido no decorrer do tempo (ex.: um objeto abandonado). 
 - Retardado: quando o móvel diva mais lento no decorrer do tempo (ex.: a hélice de um ventilador 
logo após o mesmo ser desligado).  
 
Gráficos de V x t: 
O gráfico abaixo descreve como varia a velocidade de um móvel durante 13 minutos de viagem. 

 
 
No gráfico nota-se que: 
 
- de 0 até 2 min, o móvel tem velocidade constante de 60 km/h, portanto o movimento é progressivo e 
uniforme. 
- de 2 min até 5 min, o móvel desacelera até parar, portanto o movimento é progressivo e retardado 
(desacelerado). 



- de 5 min até 7 min, o móvel permanece em repouso. 
- de 7 min até 9 min, o móvel acelera no sentido decrescente até atingir a velocidade de 50 km/h, portanto 
nesse trecho o movimento é retrógrado (sentido decrescente) e acelerado. 
- de 9 min até 11 min, o móvel mantém velocidade constante de -50 km/h, portanto o movimento é 
retrógrado e uniforme. 
- de 11 min até 13 min, o móvel desacelera até parar, portanto o movimento é retrógrado (sentido 
decrescente) e retardado (desacelerado). 
 
Uma propriedade gráfica muito importante é de que a área da figura formada entre a linha do gráfico e o 
eixo do tempo nos fornece, numericamente, o valor do deslocamento do móvel. 
No gráfico acima, pode-se determinar o deslocamento do móvel nos 5 primeiros minutos de movimento 
pela área do trapézio a seguir. 

 

∆� = � ��� + 	��2 � . 60 

∆� = 3,5 �� 
 
Obs.: Os valores 2/60 e 5/60 são as bases menor e maior do trapézio, com o tempo medido em horas. 
 
EXERCÍCIOS 
 
Questão 01 
Um nadador percorreu 100 m de uma piscina em 50 s. Qual foi a sua velocidade média? 
 
Questão 02 
Qual a velocidade média, em km/h, de um trem que durante 50s percorreu 500m? 
 
Questão 03 
Para atravessar um canal de 3 km, uma lancha gastou 5 minutos. Calcule a velocidade média da lancha 
neste evento. 
 
Questão 04 
Uma família, em viajem de férias, foi de São Paulo ao Rio de Janeiro, aproximadamente 440 km. Sabendo-
se que saíram de São Paulo às 10 h 40 min e chegaram ao Rio de Janeiro às 16 h 10 min, determine a 
velocidade média desta família para tal viagem. 
 
Questão 05 
Um barco desce um rio com velocidade média de 54 km/h. Quanto tempo gasta para percorrer 1,5 km? 
 
Questão 06 
Em uma viagem, um carro tem velocidade constante de 90 km/h. Determine a distância percorrida por esse 
carro enquanto toca uma música de 1 min 40s. 
 
Questão 07 
Uma jovem caminhou 1,8 km com velocidade média de 2m/s, qual o tempo gasto neste percurso? 
 
 
 
Questão 08 
Um automóvel percorreu 30 km com velocidade média de 60 km/h e mais 60 km com velocidade média de 
120 km/h.  
 
a) Qual o tempo gasto no percurso total?  
b) Qual foi a velocidade média de todo o percurso? 



 
Questão 09 
Considere que um móvel viaja de acordo com a função S = 360 – 20.t, em que S é medido em metros e t 
em segundos, para responder: 
 
a) Qual é o valor da posição inicidal do móvel? 
b) Qual é o valor da velocidade do móvel? O movimento é progressivo ou retrógrado? 
c) Em que posição o móvel se encontra no instante t = 10 s? 
d) Depois de quanto tempo o móvel passa pela posição S = 90 m? 
e) Depois de quanto tempo o móvel passa pela origem do referencial? 
 
Questão 10 
Um veículo passa, no instante t = 0, pelo km 60 de uma rodovia e viaja com velocidade constante de 80 
km/h no sentido crescente. Determine: 
 
a) A função horária do movimento. 
b) A posição do veículo depois de 2 h 30 min. 
c) O tempo gasto para que o móvel chegue ao km 380 da rodovia. 
 
Questão 10 
O gráfico abaixo mostra como variam as posições de duas pessoas em função do tempo em uma pista de 
cooper. 

 
a) Qual é a distância inicial entre as duas pessoas? 
b) Qual é a velocidade da pessoa A? e da pessoa B? 
c) Escreva as funções horárias dos movimentos das duas pessoas. 
d) Determine o instante de encontro das duas pessoas. 
 


