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1. Qual dos gráficos pode representar o movimento retilíneo uniformemente acelerado? 

 

 

 

2. Qual dos gráficos representa o movimento retilíneo uniformemente retardado? 

 

 

 

3. Observa o gráfico posição – tempo relativo ao movimento retilíneo de quatro carros. Seleciona um carro que se 
desloca a maior velocidade que o carro B. 
 
 

 

 

 

4. Considera o gráfico distância – tempo relativo ao movimento retilíneo de um automóvel. 

4.1. Selecione a opção correta: O automóvel dos [0, 3] s esteve: 

 com movimento acelerado 

 a aumentar a sua velocidade dos 0 m/s para os 25 m/s  

 numa descida perigosa 

 com movimento uniforme 

4.2. Determine a distância percorrida pelo automóvel. 
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5. O gráfico traduz o momento em que um condutor observa um peão a 

atravessar a estrada, a uma distância de 30 m do veículo, até que imobiliza o 

carro.  

5.1. Indica o valor da velocidade do carro no momento em que inicia a 

travagem.   

5.2. Indica o tempo de travagem do veículo.  

5.3. Quanto tempo demorou o automóvel a parar, a partir do instante em que o condutor se apercebeu do peão?  

5.4. Calcula a distância total percorrida até à imobilização do veículo. 

5.5. O condutor terá conseguido parar a tempo ou atropelou o peão? Justifica. 

 

6. A figura representa o movimento de dois veículos na mesma estrada retilínea.  
 
6.1. Os automóveis partem da mesma posição? 

6.2. Os carros partem com que intervalo de tempo de diferença? 

6.3. Ao fim de quanto tempo se cruzam os dois carros?  

6.4. Em que posição se cruzam os automóveis? 

6.5. Calcula a rapidez média dos dois carros. 

6.6. Qual o carro que percorreu maior distância até aos 3 segundos do movimento? 

7. Relativamente gráfico ao lado, preenche os espaços que se seguem: 

 

Os automóveis A e B partem de ________________ diferentes e em instantes 

________________. Os dois automóveis cruzam-se após terem percorrido 

____________ em _____________.O automóvel B chega à posição de partida 

do carro A após _____________ e depois de percorridos 

______________________. 

8. Associa cada um dos enunciados seguintes ao respetivo gráfico velocidade - tempo. 

1. Um automóvel que seguia com movimento uniformemente retardado para ao sinal vermelho.   

2. Um automóvel que seguia com movimento uniforme trava e 160 s depois para.  

3. Um automóvel que se encontrava parado num semáforo arranca quando o sinal muda para verde e desloca-se 

durante 160 s com movimento uniformemente acelerado.  

Gráfico A: _______                    Gráfico B: _______                     Gráfico C: _______ 
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