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LISTA DE REVISÃO  

CINEMÁTICA-É a parte da Mecânica que estuda os 
movimentos dos corpos independentemente de suas 
causas.  
 
Na Cinemática geralmente o corpo é denominado 
ponto material, pois não é levada em conta a 
dimensão do corpo quando comparadas às demais 
envolvidas no fenômeno. 
 
MOVIMENTO-À medida que o tempo passa, sua 
posição varia em relação a um referencial. 
 
REFERENCIAL- É o conjunto de todos os pontos em 
relação aos quais o movimento de um corpo 
acontece. 
 
TEMPO OU INSTANTE (t)-É um conceito primitivo. é o 
momento em que ocorre o fenômeno.  

INTERVALO DE TEMPO (t) - é a duração em que 
ocorre o fenômeno, isto é, uma sucessão de instantes 

entre um certo instante t1  e um outro t2. t = t2 - t1 

 
MÓVEL-É o nome dado ao corpo que está em 
movimento. 
TRAJETÓRIA-É o conjunto das posições sucessivas 
ocupadas por um móvel no decorrer do tempo. 
 
POSIÇÃO NUMA TRAJETÓRIA-A posição de um móvel 
é determinada por um marco e não significa 
necessariamente que o móvel tenha percorrido a 
distância exibida no marco. 
 
ESPAÇO (S)-É a grandeza que determina a posição de 
um móvel numa determinada trajetória, a partir de 
uma origem arbitrária. 
REPOUSO-Um ponto material está em REPOUSO em 
relação a um determinado REFERENCIAL quando sua 
posição, nesse referencial, não varia no decurso do 
tempo. 
 
VELOCIDADE-A grandeza indica a rapidez com que um 
móvel muda de posição no decorrer do tempo. 
 
VELOCIDADE ESCALAR MÉDIA (vm)-É a relação entre 

a variação de posição (s) com o intervalo de tempo 

(t). 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
FUNÇÃO HORÁRIA DOS ESPAÇOS 

 
 v=cte 

S   = Espaço Final So = Espaço Inicial 

V   = Velocidade T   = Tempo 
 

 Movimento Progressivo – Acontece quando os espaços 

aumentam com o passar do tempo ( velocidade positiva).   



 

 Movimento Retrógrado – Acontece quando os espaços 

diminuem com o passar do tempo (velocidade negativa).   

 
 

 

 
PARTE 01 – MOVIMENTO UNIFORME 
 
01MU) Um móvel realiza um movimento uniforme num 
determinado referencial. Seus espaços variam com o tempo 
segundo os dados da tabela: 
  

t(s) 0 1 2 3 4 5 

S(m) 160 120 80 40 0 -40 

  
a) Determine o espaço inicial S0 e a velocidade escalar v do 
movimento. 
b) O movimento é progressivo ou retrógrado? 
c) Qual é a função horária do movimento? 
  
02MU) É dada a função horária do movimento de um móvel     S = 
100 + 80 t, onde s é medido em metros e t em segundos. 
Determine: 
a)o espaço inicial e a velocidade escalar; 
b) o espaço quando t = 2s; 
c) o instante em que o móvel se encontra a 500 m da origem dos 
espaços; 
d) se o movimento é progressivo ou retrogrado. 
  
03MU)É dada a função horária do movimento de um móvel S = 60 
– 12t, na qual s é medido em quilômetros e t em horas.Determine: 
a) o espaço inicial e a velocidade escalar; 
b) o espaço quando t = 3 h. 
c) o instante em que o móvel passa pela origem dos espaços; 
d) se o movimento é progressivo ou retrógrado. 
  
04MU) Dois móveis percorrem a mesma trajetória e seus espaços 
estão medidos a partir do marco escolhido na trajetória.Suas 
funções horárias são: 
SA = 30 – 80 t  e  SB = 10 + 20 t 
Nestas funções, t é o tempo em horas e SA e SB são os espaços em 
quilômetros. 
Determine o instante e a posição de encontro, sabendo-se que no 
encontro SA = SB 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE 02 
REFAZENDO O LISTÃO 
 
Obs.: O GABARITO DA PARTE 02 FOI FEITO EM SALA OK.ABRAÇO 
 
01 - (UNITAU SP/2016)   Um corredor deseja percorrer 21 km em 
um intervalo de tempo de duas horas. Pretende passar pelos 
primeiros onze quilômetros do percurso com uma velocidade 
média igual à metade da velocidade desenvolvida nos últimos dez 
quilômetros do percurso. A velocidade média que o corredor 
deverá desenvolver na primeira parte do percurso é de quanto? 
 
 
 
 
 
 
 
02 - (PUCCAMP SP/2015)   Numa corrida de carruagens entre 
duas cidades do Império Romano distantes de 60 km, os 20 km 
iniciais são percorridos com velocidade escalar média de 10 km/h 
e os outros 40 km são percorridos com velocidade escalar média 
de 40 km/h. Durante todo o trajeto, a velocidade escalar média 
foi, em km/h,foi de quanto? 
 
 
 
 
 
 
 
03 - (FPS PE/2014)   Um veículo percorre uma distância total de 
200 km. Na primeira metade do percurso sua velocidade média foi 
80 km/h e, na segunda metade, sua velocidade média foi 120 k/h. 
O módulo da velocidade média do veículo em todo o trajeto foi de 
quanto?  
 
 
 

 
04 - Faça as conversões de unidades: 
 
a) 144 km/h       =  ___________________ m/s 
 
b) 340 m/s   =_____________________ km/h 

 
 
c) 3h                 = ____________________ min 
 
d) 15 min = _____________________h 

 
 
e) 15s      = _____________________min 
 
f) 3 km= _____________________m 

 
 
g) 150 cm= _____________________m 
 
h) 45 min = _____________________h 

 
 
i) 340 m= _____________________km 
 
j) 225 min = _____________________h 

 


