
Exercícios de Fixação – Cinemática aula 07 – Gráficos do MUV                                          www.fisicafacil.net 

Exercícios de Fixação: 

1) Um ponto material desloca-se sobre uma reta e sua 

velocidade em função do tempo é dada pelo gráfico ao lado. 

Pede-se:  

a) a função horária das velocidades v = f(t);  

b) o deslocamento do ponto material entre 0 e 2s;  

c) a velocidade escalar média entre 0 e 2s;  

d) a classificação do movimento entre 0 e 2s.  

 

2) Um móvel movimenta-se sobre uma trajetória retilínea e adquire velocidade em função do 

tempo, de acordo com o gráfico. Sabendo-se que o móvel iniciou seu movimento partindo da 

origem das posições, pede-se: 

 

a) Construir o gráfico da aceleração em função do tempo;  

b) o deslocamento do móvel entre 0 e 8s;  

c) a velocidade média do móvel entre 0 e 8s.  

d) a posição do móvel no instante 4s. 

3) (Upe-ssa) Em um treino de corrida, a velocidade de um atleta foi registrada em função do 

tempo, conforme ilustra a figura a seguir: 

A distância total percorrida pelo corredor, em metros, 

durante o período de tempo em que ele possuía 

aceleração diferente de zero, é:  

a) 4  

b) 7  

c) 8  

d) 14  

e) 22 
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4) (Unicamp) O semáforo é um dos recursos utilizados para organizar o tráfego de veículos e de 

pedestres nas grandes cidades. Considere que um carro trafega em um trecho de uma via 

retilínea, em que temos 3 semáforos. O gráfico abaixo mostra a velocidade do carro, em função 

do tempo, ao passar por esse trecho em que o carro teve que parar nos três semáforos. 

 

A distância entre o primeiro e o terceiro semáforo 

é de  

a) 330 m.  

b) 440 m.  

c) 150 m.  

d) 180 m. 

 

 

5) (Unifesp) Dois veículos, A e B, partem simultaneamente de uma mesma posição e movem-se 

no mesmo sentido ao longo de uma rodovia plana e retilínea durante 120 s. As curvas do gráfico 

representam, nesse intervalo de tempo, como variam suas velocidades escalares em função do 

tempo. Calcule:  

a) o módulo das velocidades escalares médias de A e de B, em m/s, durante os 120 s.  

b) a distância entre os veículos, em metros, no instante t = 60 s. 
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Respostas:  

1) a) v = 5 + 2t    b) 14m    c) 7m/s    d) progressivo acelerado 

 

3)             4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) a) vm1 = vm2 = 10 m/s     b) d = 480 m 

 

 


