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1) Uma partícula movimentando-se sobre o eixo x tem seu movimento descrito pela 
equação horária:  x = 3t3 – 9t (SI) 
a) Escreva as equações horárias para a velocidade e a aceleração. 
b) Em que instantes a velocidade é nula? 
c) Qual a velocidade média da partícula entre os instantes t = 0 e t = 2s? 
d) Qual a aceleração média da partícula entre os instantes t = 0 e t = 2s? 
e) Qual a velocidade instantânea no instante t = 2s? 
f) Esboce os gráficos horários da velocidade e da aceleração. 
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2) A figura abaixo mostra a velocidade em função do tempo de um carro movido a energia 
solar. O motorista acelera a partir de um sinal de parada e se desloca durante 20 s com 
velocidade constante de 60 km/h, e a seguir pisa no freio e para 40 s após sua partida do 
sinal. 

 
 
a) Calcule a aceleração média para os seguintes intervalos de tempo: 
   i) t = 0 até t = 10 s; 
   ii) t = 30 s até t = 40 s; 
   iii) t = 10 s até t = 30 s; 
   iv) t = 0 até t = 40 s. 
b) Qual é a aceleração instantânea a t = 20 s e a t = 35 s? 
 
 
3) O gráfico abaixo mostra a aceleração de um modelo de locomotiva que se move no 
eixo Ox. Faça um gráfico da velocidade e da posição sabendo que x=0 e vx=0 para t=0. 
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4) Um gato se move em linha reta e a sua velocidade em função do tempo é apresentada 
no gráfico abaixo. Considere que no instante inicial o gato está na origem do sistema de 
eixos coordenados.  
 

 
a) Qual o deslocamento realizado pelo animal desde o instante inicial até 10,0 s? 
b) Esboce o gráfico horário da aceleração desde o instante inicial até 10,0 s, indicando os 
valores da aceleração.  
c) Esboce o gráfico horário da posição desde o instante inicial até 10,0 s, indicando os 
valores da posição para os instantes 2,0 s, 6,0 s e 10,0 s. 
 
5) O gráfico representa a velocidade de uma bola que colide contra uma parede numa 
trajetória retilínea. Note que inicialmente a bola tem velocidade positiva e, após a colisão, 
passa a ter velocidade negativa, o que indica que muda de sentido no movimento, até que 
para no instante 30 s. Considere ainda que no instante inicial, a bola está na origem do 
sistema de coordenadas. 
 

 
 

a) Qual o valor do deslocamento desde o instante inicial até 30s? 
b) Qual o valor da distância percorrida do instante inicial até 30s? 
c) Faça um esboço do gráfico da posição em função do tempo do instante inicial até 30s. 
d) Em quais intervalos de tempo o movimento da bola é acelerado? Em quais instantes de 
tempo o movimento da bola é retardado? Em quais instantes de tempo o movimento não 
tem aceleração? 
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6) Considere o movimento de três partículas A, B e C movimentando-se sob ação da força 
gravitacional partindo simultaneamente de um mesmo ponto, situado numa altura de 9,8m 
em relação ao solo. A partícula A é lançada verticalmente para cima com velocidade 4,9 
m/s, a partícula B é abandonada sob a ação da gravidade e a partícula C é arremessada 
verticalmente para baixo com velocidade 4,9 m/s. A aceleração da gravidade é 9,8 m/s2. 
Determine: 
a) O instante em que cada partícula atinge o solo. 
b) As distâncias entre as partículas no instante t = 1,0s. 
c) As velocidades das partículas no instante t = 1,0s. 
d) A altura máxima atingida pela partícula A. 
 
7) O gráfico abaixo representa as velocidades como função do tempo, de duas partículas 
A e B que se movimentam sobre o eixo x. No instante considerado como t=0 a partícula A 
se encontra na origem e a partícula B no ponto x=6m.  

 
a) Determine o ponto do eixo x onde a partícula A encontra a partícula B. 
b) Esboce, num único diagrama, os gráficos horários de ambas as partículas. 
c) Determine a distância entre as duas partículas no instante t=2 s. 
 
8) A descrição do movimento de um corredor na prova de 100 m rasos é, de forma geral, 
complexa pois existem diversos fatores que fazem com que a aceleração não seja 
constante durante o movimento. Vamos, no entanto, fazer uma modelagem simples para 
estudar este movimento. Para tanto suponhamos que um corredor participe da prova de 
100 m rasos em trajetória retilínea. O atleta, partindo do repouso, acelera até sua 
velocidade máxima em 4,0 s e, então, mantém esta velocidade durante o trajeto restante, 
terminando a corrida com um tempo total de 10 s (o recorde mundial é de 9,77s). Para o 
movimento descrito, determine: 
a) A aceleração do corredor entre 0 e 4,0 s; 
b) A distância percorrida neste intervalo de tempo; 
c) A velocidade média nesse intervalo e a velocidade média durante todo o percurso; 
d) Construa os gráficos horários da posição e velocidade. 
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9) Um carro trafegando em uma rodovia retilínea com velocidade constante de 14 m/s 
passa em frente a um posto policial no instante tA, ponto A. Um policial desconfia da idade 
do motorista e, no exato instante que o carro passa pelo ponto A, considerado como 
origem do sistema, parte com uma moto em movimento retilíneo acelerado para alcançar 
o carro, com equação horária da posição dada por x(t) = 0,04t3+5,0t. No instante tC, ponto 
C, o policial o alcança.  

 

 
 

a) Escreva a função horária da posição do carro e a função horária da velocidade da 
moto. 
b) Em que instante o policial com a moto consegue alcançar o carro. 
c) Calcule a velocidade instantânea do policial no instante do encontro. 
d) Qual o deslocamento do policial até o encontro com a moto? 
e) Faça um esboço do gráfico horário da posição para o movimento do carro. 
f) Faça um esboço do gráfico horário da velocidade para o movimento do carro e da moto. 
 
10) Um carro (1) move-se na direção horizontal descrevendo um movimento retilíneo e 
sua velocidade varia como mostra a curva 1 da figura abaixo, identificada pelos pontos A, 
B e C. Um segundo carro, de número 2, movimenta-se com velocidade como indicado na 
curva 2 na figura abaixo, identificada pelos pontos D e E. No instante inicial, os dois 
carros estão na origem do sistema de coordenadas. 
 

 
 

a) Qual a equação horária da posição do carro 1 no trecho AB, 0 a 2,0 s e, no trecho BC, 
de 2,0 a 4,0 s? 
b) Qual a equação horária do carro 2? 
c) Qual a distância relativa entre os carros 1 e 2, x1(3,0) – x2(3,0), no instante 3,0s? 
d) Faça um esboço do gráfico horário da posição para o movimento dos dois carros, de 0 
a 4,0 s. 
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11) Uma bola de futebol é chutada do solo com velocidade 10 m/s formando um ângulo 
de 53° acima da horizontal. Depois de 1,0 s a bola atinge um muro a uma altura h acima 
do solo e a uma distância horizontal L a partir do ponto do lançamento. Despreze a 
resistência do ar e considere a aceleração da gravidade no local 9,8 m/s². 
a) Represente detalhadamente o movimento no diagrama cartesiano. 
b) Determine a altura h e a distância L. 
c) Qual a altura máxima atingida pela bola? 
d) Determine o módulo, a direção e o sentido da velocidade da bola ao atingir o muro. 
e) Ao atingir o muro, a bola está em movimento ascendente ou descendente?  
 
12) Um pequeno foguete é lançado do topo de uma torre, sofre uma pane e movimenta-se 
com equação da posição dada por: 

 , 
sendo a componente x na direção horizontal e a componente y na direção vertical e os 
dados em metros e segundos. A origem do sistema de eixos está no solo, na base da 
torre de lançamento. 

a) Determine o vetor velocidade e o vetor aceleração para o objeto. 
b) Qual a equação da trajetória do objeto? 
c) Em um plano Oxy, faça um esboço da trajetória. Indique os valores de pelo 

menos dois pontos da curva. 
d) Qual o instante e a posição nos quais o foguete atinge o solo? 
e) Qual o ângulo aproximado da velocidade do foguete ao atingir o solo? 

 
13) Uma bola é lançada obliquamente com uma velocidade inicial v0 e com um ângulo Φ 
em relação a um plano inclinado que, por sua vez, forma um ângulo θ em relação à 
horizontal. A bola, após lançada, atinge o plano num dado instante. A aceleração local da 
gravidade é g. 

 

 
 
a) Considerando que não existisse o plano inclinado, qual a altura máxima atingida 

pela bola? 
b) Determine a equação da trajetória da bola. 
c) Determine a equação do plano inclinado y(x) considerando que seu ponto 

inferior coincide com o ponto de lançamento da bola (0,0). 
d) Determine a altura em que a bola atinge o plano inclinado após o lançamento. 
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14) Um lançador de granadas deve ser posicionado a uma distância D da linha vertical 
que passa por um ponto A. Esse ponto está localizado  em uma montanha a 300 m de 
altura em relação à extremidade de saída da granada, conforme o desenho abaixo. A 
velocidade da granada, ao sair do lançador, é de 100 m/s e forma um ângulo α com a 
horizontal; considere a aceleração da gravidade aproximadamente igual a 10,0 m/s2 e 
todos os atritos desprezíveis. A granada atinge o ponto A após a sua passagem pelo 
ponto de maior altura possível de ser atingido por ela. Dados: cosα=0,60 e senα= 0,80. 
 

 
 

a) Calcule o tempo gasto para a granada atingir a altura máxima da sua trajetória. 
b) Calcule a altura máxima atingida pela granada em relação ao lançador de 

granadas. 
c) Calcule o tempo gasto para a granada sair do lançador e atingir o ponto A. 
d) Calcule a distância D indicada na figura. 
e) Determine o vetor velocidade da granada ao atingir o ponto A. 

 
15) Um foguete, parte do repouso e é lançado vrticalmente para cima, subindo com uma 
aceleração constante de 20,0 m/s2 durante 1 min. O seu combustível acaba e ele 
continua a subir apenas sob a ação da gravidade. Após atingir o ponto mais alto, desce 
num movimento de queda livre. Adote g=10,0m/s2. 

a) Determine a altura atingidapelo foguete durante o primeiro minuto. 
b) Determine o deslocamento etingido pelo foguete após o primeiro minuto atéo ponto 

da altura máxima. 
c) Qual o tempo total decorrido entre o ponto mais alto e o retorno ao solo? 
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EXERCÍCIOS PROPOSTOS 

 
14) A posição de uma partícula que se movimenta no eixo x, é descrita pela equação:  

x = At² + Bt + C 
O gráfico horário da velocidade é mostrado abaixo; sabe-se que no instante t = 1,0 s a 
partícula se encontra no ponto x= 3,0 m. Determine: 
a)Os valores das constantes A, B, e C. Resp.: A=1,0; B=-8,0 e C=10 
b)A posição inicial da partícula. Resp.: 10 m 
c)A velocidade média entre os instantes t=0 e t=8,0 s. Resp.: 0 m/s 
d)A velocidade da partícula no ponto x=8,0m. Resp.: 7,5 m/s 

 
 
15) Um ovo é atirado verticalmente de baixo para cima de um ponto próximo da cornija na 
extremidade superior de um edifício alto. Ele passa rente da cornija em seu movimento 
para baixo, atingindo um ponto a 50 m abaixo da cornija 5,0 s após deixar a mão do 
lançador. 
a) Calcule a velocidade inicial do ovo. Resp.:15m/s 
b) Qual a altura máxima atingida acima do ponto inicial de lançamento? Resp.: 11m 
c) Qual o módulo da velocidade nessa altura máxima? Resp. 0 m/s 
d) Qual o módulo e o sentido da aceleração nessa altura máxima? Resp. 9,8 m/s2 para 
baixo 
e) Faça gráficos ayt, vyt e yt para o movimento do ovo. 
 
16) Um menino brinca tentando jogar uma bola em direção a um cesto. Sabe-se que o 
cesto se encontra a uma distância de 6,0 m do menino. A bola, lançada com velocidade 
10m/s formando um ângulo de 53° com a horizontal, cai dentro do cesto. Dados: cos 53° 
= 0,60 e sen 53° = 0,80. Desprezando a resistência do ar e sendo g = 9,8 m/s², determine: 

a) O tempo 1t que a bola leva para atingir o cesto. Resp.: 1,0 s 

b) A altura do cesto em relação à mão do menino. Resp.: 3,1 m 
c) A altura máxima que a bola atinge. Resp.: 3,2 m 
d) O vetor velocidade da bola ao atingir o cesto (use os vetores unitários). Resp.: v = 6,0 i 
– 1,8 j (m/s) 
e) Ao atingir o cesto, a bola tem movimento ascendente ou descendente? Justifique a 
resposta. Resp.: Descendente 
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17) Para comemorar o gol marcado pelo seu time, um torcedor irresponsável lança um 
rojão cuja velocidade de lançamento é 20 m/s num ângulo de 53° com a horizontal da 
janela de seu apartamento situada a 10 m de altura em relação ao solo. Sabe-se que o 
rojão demora 5,0 s para estourar. Do outro lado da rua, de largura 24 m, situa-se outro 
prédio de altura 30 m, como mostrado na figura. Cada andar tem 3,0 m de altura. Dados 
g=9,8 m/s², cos 53° = 0,60, sen 53° = 0,80. 
a) Determine a altura máxima atingida pelo rojão. Resp.: 23 m 
b) Verifique se o rojão estoura antes de atingir o outro prédio. Resp.: Não 
c) Em caso negativo determine em qual andar o rojão atinge outro prédio. Resp.: 8º 

 
18) Um avião viajando com uma velocidade constante horizontalmente de 40,0 m/s a uma 
altitude de 490 m em relação ao solo, larga uma embalagem com suprimentos para dois 
engenheiros ambientais que estão no nível do solo. 
 

 
 

a) A que distância horizontal da posição dos engenheiros deve ser feito o lançamento, 
para que o objeto atinja o solo quase aos pés dos engenheiros? Resp.: 400 m 

b) Determine o módulo do vetor velocidade da caixa, no instante em que está na 
iminência de tocar o solo. A resposta pode ser indicada na forma de raiz. Resp.: 

 22 0,980,40 v (m/s) 

c) Escreva o vetor posição para o movimento da caixa, em função dos vetores i e 

j . Considere a origem do sistema Oxy, no ponto O.  

Resp.:40,0t i – 4,90 t2 j (m) 


