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Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

11º Ano                                                                                                                     Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 1 

1.1. Tempo, posição e Velocidade 

1. Numa aula laboratorial, utilizou-se um sensor de movimento para 

estudar o movimento de uma estudante. Para tal, a estudante começou 

por se colocar de frente para o sensor, a uma determinada distância 

inicial do sensor, e moveu-se. No final, recorrendo às potencialidades 

gráficas da máquina de calcular, visualizou a tabela de valores das 

leituras efetuadas relativamente a cada uma das posições ocupadas nos 

diferentes instantes do movimento, bem como o respetivo gráfico de 

posição em função do tempo, a seguir apresentados. 

 

1.1. Identifique, relativamente ao gráfico posição-tempo, as grandezas representadas nos eixos Ox e Oy e 

a origem do referencial escolhido para essa representação.  

1.2. Analisando os dados recolhidos na máquina gráfica, descreva sucintamente o movimento da aluna, 

identificando a sua posição inicial, o sentido do movimento e algumas das posições ocupadas durante o 

movimento. 

2. Descreva o movimento retilíneo que deveria efetuar, de frente para um sensor de movimento, para obter 

o gráfico posição-tempo da figura ao lado. Depois, execute efetivamente o movimento.  

 

3. Na figura seguinte encontram-se representadas as coordenadas de posição da trajetória de um veículo 

com movimento retilíneo. 
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O veículo inicia o seu movimento na posição A, passa pelas posições B e C, e termina o seu movimento na 

posição D. Considere que o conjunto (veículo + condutor) pode ser representado pelo seu centro de massa 

(modelo da partícula material). 

3.1. Determine a componente escalar do deslocamento do veículo desde a posição A até à posição D.  

3.2. Qual a distância total percorrida pelo veículo? 

3.3. Apresente uma justificação para as diferenças encontradas nas alíneas anteriores. 

4. No Festival do Deserto de Jaisalmer, na Índia, é habitual realizarem-se acrobacias sobre cordas. Numa 

parte do seu número, uma menina, partindo do meio da corda, deslocou-se 3 m para a frente, parou 

momentaneamente e, depois, deslocou-se 5 m para trás, regressando depois ao meio da corda. Admita que 

a menina pode ser representada pelo seu centro de massa (modelo da partícula material) e considere que 

a corda apresenta direção horizontal coincidente com o eixo Ox de um referencial unidimensional, com 

origem no meio da corda e sentido positivo para a frente. 

4.1. Determine a distância total percorrida pela partícula. 

4.2. Calcule o módulo do deslocamento. Comente o resultado obtido. 

5. O Grande Prémio do Mónaco é um dos circuitos de Fórmula 1 mais conhecidos do mundo. Tem um 

comprimento total de 3340 m e cada prova é composta por 78 voltas. O piloto brasileiro Ayrton Senna foi 

hexacampeão nesse circuito, mas a volta mais rápida foi realizada em 1 min 14,439 s pelo piloto alemão 

Michael Schumacher. Considere que o conjunto carro F1 + piloto pode ser representado pelo seu centro de 

massa (modelo de partícula material). 

 

5.1. Determine a rapidez média com que Michael Schumacher realizou a volta mais rápida. Apresente o 

resultado em unidades do SI e em km h-1. 

5.2. Qual é o módulo da velocidade média com que Michael Schumacher realizou a volta mais rápida? 

Justifique. 

5.3. Represente, na figura, a velocidade prevista para um carro F1 no ponto A do circuito. 

5.4. Será possível, nesse circuito ou num troço desse circuito, um carro F1 mover-se com velocidade 

constante? Justifique. 

6. Para pôr um carrinho de brincar em movimento um menino puxou-o para trás e largou-o em seguida. O 

pai, atento à brincadeira, verificou que o carrinho retrocedeu cerca de 20 cm e percorreu depois 200 cm para 

a frente, segundo uma trajetória retilínea e horizontal coincidente com o eixo Ox de um referencial 

unidimensional, num tempo total de 8,0 s. Considere como origem do referencial o ponto de partida do 

movimento e o sentido positivo para a frente. 

6.1. Determine a rapidez média do carrinho. 

6.2. Calcule a componente escalar da velocidade média do carrinho. 

6.3. Indique, justificando, se a componente escalar da velocidade do carrinho é sempre positiva. 
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7. Considere o seguinte gráfico posição-tempo, relativo ao movimento de um corpo que descreve uma 

trajetória retilínea. 

 

7.1. Descreva o movimento efetuado pelo corpo. 

7.2. Determine a componente escalar da velocidade média no intervalo de tempo [1,5; 2,0] s. 

7.3. Identifique o instante em que o corpo esteve parado. 

8. O gráfico ao lado traduz o movimento genérico de uma partícula segundo uma trajetória retilínea 

coincidente com o eixo Ox de um referencial unidimensional. 

 

8.1. Determine a componente escalar da velocidade média dessa partícula entre os instantes t=2,0 s e t=8,0 

s. 

8.2. Qual é o significado do declive da reta representada no gráfico a tracejado? 

9. O gráfico seguinte, da componente escalar da velocidade em função do tempo, traduz o movimento 

retilíneo real de descida de um elevador do terceiro andar até à base. 
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9.1. Descreva o movimento do elevador. 

9.2. Determine, de forma aproximada, a distância percorrida e a componente escalar do deslocamento do 

elevador. 

9.3. Esboce o gráfico posição-tempo para o movimento descrito, considerando a origem do referencial 

coincidente com a posição inicial do movimento. 

10. Lançou-se uma moeda ao ar com velocidade inicial de módulo vi. A figura ao lado apresenta um esboço 

do gráfico velocidade-tempo que traduz o movimento da moeda. Considere que a moeda pode ser 

representada pelo seu centro de massa (modelo da partícula material). 

 

10.1. Caracterize o movimento do corpo em cada um dos ramos (I e II) representados no gráfico. 

10.2. Selecione o gráfico posição-tempo que melhor traduz o movimento do corpo. 

 

Bom trabalho Jovens Cientistas 

Paula Melo Silva  

 

 

 

Soluções 

1.1. No eixo Ox está representada a variável independente, o tempo, e no eixo Oy está representada a variável 

dependente, a posição. A origem do referencial para o movimento descrito é a posição ocupada pelo sensor de 

movimento. 

1.2. A aluna iniciou o seu movimento na posição 0,375 m; deslocando-se no sentido positivo da trajetória, atinge a 

posição x = 0,760 m ao fim de 4,2 s; permanece nessa posição durante cerca de 2,0 s; depois, passando a deslocar-

se no sentido negativo da trajetória, atinge a posição x = 0,449 m ao fim de 8,0 s de movimento. 

2. Este movimento é realizado no sentido positivo da trajetória, logo, o aluno deve afastar-se do sensor. Quando o 

sensor de movimento for ligado, o aluno já deverá estar em movimento, afastando-se lentamente do sensor até parar 

a uma distância intermédia (da total que pretende percorrer). Deve permanecer nessa posição uns instantes e, depois, 

retomar o movimento, continuando a afastar-se do sensor mais rapidamente do que na parte inicial do movimento. 
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3.1. Como a trajetória é retilínea segundo o eixo Ox: 

x = xf  xi  x = 20  ( 40)  x = 60 m 

3.2. Somando o percurso efetuado no sentido positivo com o percurso efetuado no sentido negativo: 

d = |xA-C| + |xC-D| = |40  ( 40)| + |20  40| 

d = 80 + 20 = 100 m 

3.3. Enquanto o módulo do deslocamento mede a distância entre a posição final e a posição inicial do movimento, a 

distância percorrida contabiliza todo o percurso efetuado sobre a trajetória. Embora a trajetória seja retilínea, como 

houve inversão no sentido do movimento, a distância percorrida apresenta um valor superior ao do módulo do 

deslocamento. 

4.1. d = 3 + 5 + 2 = 10 m 

4.2. x = 0 m, uma vez que a posição inicial da partícula coincide com a posição final. 

5.1. Em segundos, o tempo da volta mais rápida foi: 

 t = 60 + 14,439 = 74,439 s 

 Então a rapidez média nessa volta foi: 

       

 ou em quilómetros por hora: rm= 44,87  3,6 = 161,5 km h-1. 

5.2. Como a posição inicial e final coincidem, então r = 0 m, pelo que o módulo da velocidade média também é nulo. 

5.3.  

 

5.4. Sim, é possível apresentar velocidade constante nos trajetos retilíneos do percurso, onde a direção da velocidade 

não varia, desde que o piloto mantenha constante o módulo da velocidade do conjunto. 

6.1. 

 

6.2. 

 

6.3. A componente escalar da velocidade do carrinho será positiva quando o movimento se faz no sentido positivo da 

trajetória e negativa quando o movimento se efetua em sentido contrário. Como numa primeira fase o movimento se 

efetua no sentido negativo, e só depois no sentido positivo, a componente escalar da velocidade será primeiro negativa 

e depois positiva. 

7.1. -se no sentido positivo da trajetória, passa pela 

origem das posições (x = 0 m) no instante t = 0,5 s. Prosseguindo o movimento atinge a posição  

x = 2,00 m ao fim de 1,5 s. Neste ponto, o corpo inverte o sentido do movimento e, deslocando-se no sentido negativo 

da trajetória, termina o seu movimento na origem das posições após 2,5 s de movimento. 

𝑟𝑚 =
𝑑

∆𝑡
  𝑟𝑚 =

3340

74,439
  𝑟𝑚 = 44,87 m s−1
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7.2. A componente escalar da velocidade média corresponde ao declive da reta secante que passa nos pontos do 

intervalo de tempo considerado: 

 

7.3. O corpo esteve parado no instante t = 1,5 s, pois o declive da reta tangente à curva do gráfico posição-tempo nesse 

instante, o qual corresponde à componente escalar da velocidade, é nulo. 

8.1. 

 

8.2. Como a reta representada a tracejado é uma reta tangente à curva do gráfico posição-tempo na posição 

correspondente ao instante 8,0 s, então o seu declive representa a componente escalar da velocidade da partícula no 

instante 8,0 s. 

9.1. Dos 0,5 s até cerca de 3,0 s o módulo da velocidade aumenta. Como a componente escalar da velocidade é 

negativa, o movimento é acelerado no sentido negativo da trajetória. Entre os 3,0 s e os 18,0 s, aproximadamente, o 

módulo da velocidade mantém-se praticamente constante pelo que o elevador descreve um movimento uniforme no 

sentido negativo. Dos 18,0 s aos 20,0 s, o módulo da velocidade diminui até se anular. Nesse intervalo, o movimento 

é retardado no sentido negativo. 

9.2. A partir do gráfico v = f(t) é possível conhecer a distância percorrida e a componente escalar do deslocamento 

através da área definida entre a curva do gráfico e o eixo Ox que, neste caso, corresponde aproximadamente à área 

de um trapézio. 

 

Note-se que a componente escalar do deslocamento é negativa porque a área descrita se encontra abaixo do eixo Ox, 

o que significa que o elevador se move no sentido negativo da trajetória. 

9.3. Atendendo a que: 

 no intervalo [3,0; 18,0] s, o módulo da velocidade é praticamente constante, o declive da reta tangente deve ser 

aproximadamente o mesmo o que acontece se a curva do gráfico for uma reta oblíqua. E como o movimento 

acontece no sentido negativo da trajetória essa reta deve ser decrescente; 

 no intervalo [0,5; 3,0] s, o gráfico deve apresentar uma curva que traduza o aumento do módulo da velocidade até 

ficar constante; 

 no intervalo [18,0; 20,0] s, o gráfico deve apresentar uma curva que traduza a diminuição do módulo da velocidade 

até se anular.  

 

10.1. No ramo I, o corpo apresenta movimento retardado no sentido positivo da trajetória. No ramo II, o corpo desloca-

se com movimento acelerado no sentido negativo da trajetória. A curva do gráfico cruza o eixo Ox quando a moeda 

chega ao ponto mais alto da trajetória e inverte o sentido. 

10.2. Opção (A). 


