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A inclinação é a
velocidade



  



  

Inclinação 



  

Inclinação 



  

Inclinação 



  



  

Podemos reescrever a fração
das unidades..



  

Multiplicamos por 1...



  

Note que a unidade que queremos
cancelar deve aparecer em baixo.
Note que a unidade que queremos
cancelar deve aparecer em baixo.



  

Vamos multiplicar por 1 de novo...



  



  

Observe que podemos cancelar as unidades
como se fossem números.

Observe que podemos cancelar as unidades
como se fossem números.
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como se fossem números.



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Esta linha pontilhada é tangente
ao gráfico nesse instante (t = 3 s).

A inclinação da reta tangente nos da
a velocidade instantânea do corpo.



  

Escolhemos dois pontos para determinar
a velocidade instantânea (inclinação

da reta tangente). Em outras palavras, vamos
vamos calcular o coeficiente angular

(tangente o ângulo theta).



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

No vértice do gráfico s(t) a 
velocidade instantânea 

sempre é nula.



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Pois os ângulos são suplementares.
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