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1.3. Forças e Movimentos

Características do 
movimento de um corpo de 
acordo com a resultante das 
forças e as condições iniciais 

do movimento: 

queda e lançamento na 
vertical com efeito de 

resistência do ar desprezável 
– movimento retilíneo 

uniformemente variado

queda na vertical com efeito 
de resistência do ar 

apreciável – movimentos 
retilíneos acelerado e 
uniforme (velocidade 

terminal)

movimento retilíneo 
uniforme e uniformemente 

variado em planos 
horizontais e planos 

inclinados

movimento circular uniforme 
– periodicidade (período e 

frequência), forças, 
velocidade, velocidade 
angular e aceleração

AL 1.3. Movimento 
uniformemente retardado: 
velocidade e deslocamento

Movimento 
retilíneo e 
uniforme

Em planos horizontais, em rampas, etc.
Velocidade constante em valor, direção e sentido. Logo não há aceleração. A Força resultante é nula.
Posição-tempo (retas) 𝑥 = 𝑥0 + 𝑣𝑡
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o Em planos horizontais, em rampas, etc.
Velocidade constante em direção mas o seu módulo varia (aumenta ou diminui) numa taxa temporal constante.  Logo a aceleração é 
constante. Existe uma força resultante constante.

Posição-tempo (parábolas) 𝑥 = 𝑥0 + 𝑣0𝑡 +
1

2
𝑎𝑡2 Velocidade-tempo (retas) 𝑣 = 𝑣0 + 𝑎𝑡

Queda Livre (à superfície da Terra)
Velocidade constante em direção, mas o seu módulo varia de modo constante. A aceleração é constante e é igual à aceleração 
gravítica (  𝑔). A força resultante é a força gravítica pois é a única força que atua no “grave”.

Posição-tempo (parábolas) 𝑦 = 𝑦0 + 𝑣0𝑡 +
1

2
𝑔𝑡2 Velocidade-tempo (retas) 𝑣 = 𝑣0 + 𝑔𝑡

Movimento 
retilíneo
variado

Queda Não Livre (Paraquedista, chuva, etc.)
A força de resistência do ar não pode ser desprezada. A queda tem diferentes momentos: movimento variado e movimento retilíneo 
uniforme quando a velocidade terminal é alcançada. A força resultante e a aceleração não são constantes ao longo do movimento. A
força gravítica tem sempre o mesmo valor, mas a resistência do ar aumenta a sua intensidade com o aumento da velocidade, assim 
a força resultante diminui até ser nula. 

Movimento 
circular 

uniforme

No plano horizontal, vertical na Terra ou entre astros ou satélites no espaço.
A velocidade não muda de valor mas muda constantemente de direção. Há aceleração e força resultante, no entanto são radiais 
(perpendiculares à velocidade) e são chamadas de centrípetas. 

Aceleração centrípeta: 𝑎𝑐 =
𝑣2

𝑅
= 𝜔2𝑅 Período 𝑇 =

∆𝑡

𝑛º 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑠
=

1

𝑓
frequência 𝑓 =

𝑛º 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑠

∆𝑡
=

1

𝑇

velocidade angular 𝜔 =
∆𝜃

∆𝑡
=

2𝜋

∆𝑡
= 2𝜋𝑓
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3.1 Determinar a aceleração de um grave a partir do gráfico velocidade-tempo de um movimento real, obtendo a
equação das velocidades (regressão linear), e concluir que o movimento é uniformemente variado (retardado na
subida e acelerado na descida).
3.2 Interpretar gráficos posição-tempo e velocidade-tempo para movimentos retilíneos uniformemente variados.
3.3 Interpretar e aplicar as equações do movimento uniformemente variado conhecidas a resultante das forças e as
condições iniciais (velocidade e posição iniciais).
3.4 Concluir, a partir das equações de movimento, que o tempo de queda de corpos em queda livre, com as mesmas
condições iniciais, é independente da massa e da forma dos corpos.
3.5 Interpretar os gráficos posição-tempo e velocidade-tempo do movimento de um corpo em queda vertical com
resistência do ar apreciável, identificando os tipos de movimento: retilíneo acelerado (não uniformemente) e
retilíneo uniforme.
3.6 Definir velocidade terminal num movimento de queda com resistência do ar apreciável e determinar essa
velocidade a partir dos gráficos posição-tempo ou velocidade-tempo de um movimento real por seleção do intervalo
de tempo adequado.
3.7 Concluir, a partir do gráfico velocidade-tempo, como varia a aceleração e a resultante das forças ao longo do
tempo no movimento de um paraquedista, relacionando as intensidades das forças nele aplicadas, e identificar as
velocidades terminais.
3.8 Interpretar gráficos posição-tempo e velocidade-tempo em situações de movimento retilíneo e uniforme e
estabelecer as respetivas expressões analíticas a partir das condições iniciais.
3.9 Construir, para movimentos retilíneos uniformemente variados e uniformes, o gráfico posição-tempo a partir do
gráfico velocidade-tempo e da posição inicial.
3.10 Interpretar movimentos retilíneos em planos inclinados ou horizontais, aplicando as Leis de Newton e obtendo
as equações do movimento, ou analisando o movimento do ponto de vista energético.
3.11 Associar a variação exclusiva da direção da velocidade de um corpo ao efeito da atuação de uma força
perpendicular à trajetória em cada ponto, interpretando o facto de a velocidade de um satélite, em órbita circular,
não variar em módulo.
3.12 Indicar que a força gravítica e a velocidade de um satélite permitem explicar por que razão a Lua não colide com
a Terra assim como a forma das órbitas dos planetas em volta do Sol e dos satélites em volta dos planetas.
3.13 Caracterizar o movimento circular e uniforme relacionando as direções da resultante das forças, da aceleração e
da velocidade, indicando o sentido da resultante das forças e da aceleração e identificando como constantes ao longo
do tempo os módulos da resultante das forças, da aceleração e da velocidade.
3.14 Identificar exemplos de movimento circular uniforme.
3.15 Identificar o movimento circular e uniforme com um movimento periódico, descrevê-lo indicando o seu período
e frequência, definir módulo da velocidade angular e relacioná-la com o período (ou com a frequência) e com o
módulo da velocidade.
3.16 Relacionar quantitativamente o módulo da aceleração de um corpo em movimento circular e uniforme com o
módulo da sua velocidade (ou da velocidade angular) e com o raio da circunferência descrita.
3.17 Determinar o módulo da velocidade de um satélite para que ele descreva uma trajetória circular com um
determinado raio.
3.18 Indicar algumas aplicações de satélites terrestres e as condições para que um satélite seja geoestacionário.
3.19 Calcular a altitude de um satélite terrestre, em órbita circular, a partir do seu período orbital (ou vice-versa).

Queda não livre

m.r.u.v

m.c.u.


