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Um móvel realiza um movimento uniforme num determinado referencial. 
Seus espaços variam com o tempo segundo os dados da tabela:

a) Determine o espaço inicial S0 e a velocidade escalar V do movimento.
b) O movimento é progressivo ou retrógrado?
c) Qual é a função horária do movimento?
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 Movimento Retilíneo Uniformemente 
Variado (MRUV)

 Aceleração Escalar Média
 Características do MRUV 
 Função horária da velocidade
 Classificação dos movimentos
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ACELERAÇÃO ESCALAR MÉDIA

𝒂𝒂=
∆𝒂
∆𝒂

 UNIDADES:
 = ACELERAÇÃO MÉDIA ();
 = VARIAÇÃO DE VELOCIDADE ();
 = INTERVALO DE TEMPO ().

 É o valor de aceleração, suposta constante, que um 
corpo deveria ter para alterar sua velocidade num 
determinado intervalo de tempo.



7

Atenção

Nosso corpo reage a acelerações (é um acelerômetro), 
mas não a velocidades (não é um velocímetro).

FONTE: HALLIDA Y & RESNICK: FUNDAMENTALS OF PHYSICS, VOLUME ONE, NINTH EDITION 
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EXEMPLO
Em uma revista automotiva, há a informação de um carro 
de corrida que é capaz de acelerar de 0 até 108 km/h em 
2,5 s. Determine a sua aceleração média em m/s².
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EXEMPLO
Um piloto de Fórmula 1 está se movendo a 250 km/h 
quando chega a uma curva, sendo forçado a reduzir a 
velocidade de seu veículo para 88 km/h num intervalo de 
tempo de 3 s. Qual é a aceleração escalar média do carro 
nesse intervalo de tempo, expressa em m/s²?
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Movimento no qual a velocidade escalar apresenta 
variações iguais em intervalos de tempo iguais.

MOVIMENTO RETILÍNEO UNIFORMEMENTE VARIADO

FONTE: Os Fundamentos da Física
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 CARACTERÍSTICA:

 Aceleração escalar instantânea constante.

𝒂=𝒂𝒂=
∆𝒂
∆𝒂

=𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂≠𝟎

MOVIMENTO RETILÍNEO UNIFORMEMENTE VARIADO



14

 FUNÇÃO HORÁRIA DA VELOCIDADE:

𝒂=𝒂𝟎+𝒂∙𝒂
UNIDADES (SI):

 = ACELERAÇÃO ESCALAR INSTANTÂNEA ();
  = VELOCIDADE FINAL ();
  = VELOCIDADE INICIAL ();
  = INSTANTE DE TEMPO ().

MOVIMENTO RETILÍNEO UNIFORMEMENTE VARIADO
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EXEMPLO
É dado o movimento cuja velocidade escalar obedece à 
função:

v = 3 - 2t

Na qual t está em segundos e v está em m/s. Determine:
a) a velocidade escalar inicial do movimento;
b) a aceleração escalar;
c) a velocidade escalar no instante t = 1 s.
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EXEMPLO
É dada a função:

V = 15 + 5t (SI)

Que exprime a velocidade V de um movimento em 
função do tempo t. Determine:
a) a velocidade inicial;
b) a aceleração escalar do movimento;
c) a velocidade escalar no instante t =  2 s.
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1) Partindo do repouso, um avião percorre a pista e atinge 
a velocidade de 360 km/h em 25 s. Qual é o valor da 
aceleração escalar média no referido intervalo de tempo?
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2) Trafegando por uma avenida com velocidade constante 
de 108 km/h, num dado instante o motorista percebe o 
sinal vermelho à sua frente e pisa no freio até que, ao fim 
de 5 s, ele para. Determine a aceleração escalar média do 
carro nesse intervalo de tempo, expressa em m/s².
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3) Um ponto material em movimento adquire velocidade 
que obedece à função:

V = 20 – 4 t (no SI). 

Determine:
a) A velocidade inicial;
b) A aceleração escalar do movimento;
c) A velocidade final para t = 3 s.
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3) Um ponto material em movimento adquire velocidade 
que obedece à função:

V = 30 + 5 t (no SI). 

Determine:
a) A velocidade inicial;
b) A aceleração escalar do movimento;
c) A velocidade final quando t = 2 s.
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Em uma determinada curva da estrada, há uma placa 
indicando que os motoristas  não devem “entrar na 
curva” com velocidade acima de 60 km/h. Um motorista,  
trafegando a 96 km/h, freia por 5 segundos até atingir a 
velocidade recomendada.  Determine a aceleração a que 
o carro foi sujeita durante esses 5 segundos.
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 Movimento Retilíneo Uniformemente 
Variado (MRUV)

 Classificação dos movimentos

 Queda dos corpos


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28

