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Exercícios de MUV     
 

1. Um móvel e atirado verticalmente para cima a partir do solo , com velocidade de 72km/h. determine: 

a) as funções horárias do movimento; 

b) o tempo de subida; 

c) a altura máxima atingida: 

d) em t=3 s, a altura e o sentido do movimento; 

e) o instante e a velocidade quando o móvel atinge o solo. 

 

OBSERVAÇÃO: adote g=10m/s². 

 

2. Uma partícula move-se ao longo de uma reta orientada e sua posição varia com o tempo conforme a 

equação S = 6  8.t + 2.t²  (S.I) válida para t maior ou igual a 0. 

a) Determine os instantes nos quais a partícula passa pela origem dos espaços. 

b) Determine o instante e a posição correspondentes à inversão do sentido do movimento. 

c) Determine a velocidade da partícula em t = 4s e a posição em que ela se encontra. 

d) Determine a velocidade da partícula em S = 16m. 

 

3. Em um local onde o efeito do ar é desprezível, um objeto é abandonado, a partir do repouso, de uma 

altura H acima do solo. Seja H1 a distância percorrida na primeira metade do tempo de queda e H2 a 

distância percorrida na segunda metade do tempo de queda. 

 

Calcule a razão H1/H2 

 

4. Sabendo que a velocidade de uma aeronave no momento de decolagem é 300 m/s com aceleração 

constante de 50 m/s². Calcule quantos metros sobre a pista ela percorre a partir do repouso 

 

5. O tempo médio de reação de um motorista (tempo que decorre entre perceber um perigo súbito e 

aplicar os freios) é da ordem de 0,7s. Um carro com bons freios, numa estrada seca pode ser freiado a 

6m/s2. Calcule a distância mínima que um carro percorre depois que o motorista avista o perigo, 

quando ele trafega a 54 km/h. Estime a quantos comprimento do carro corresponde cada uma das 

distâncias encontradas. 

 

6. O sinal amarelo num cruzamento fica ligado durante 3s. A largura do cruzamento é de 15m. A 

aceleração máxima de um carro que se encontra a 30m do cruzamento quando o sinal muda para 

amarelo é de 3m/s2 e ele pode ser freiado a 5m/s2. Que velocidade mínima o carro precisa ter na 

mudança do sinal para amarelo a fim de que possa atravessar no amarelo? Qual é a velocidade máxima 

que ainda lhe permite parar antes de atingir o cruzamento? 

 


