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FOLHA 08

Após esta aula, todos os exercícios até a lista de �GRÁFI-
COS"podem ser feitos.

MOVIMENTO UNIFORME

Q. 01 � EQUAÇÕES HORÁRIAS DO MU

Q. 02 � CLASSIFICAÇÃO DO MOVIMENTO UNIFORME

Observe que as classi�cações do movimento uniforme são
feitas em relação à um referencial. Como quem escolhe o re-
ferencial é você, um mesmo movimento pode ser classi�cado
como progressivo ou como retrógrado. De forma resumida,
temos:

• se v > 0 movimento progressivo

• se v < 0 movimento retrógrado

MOVIMENTO UNIFORMEMENTE VARIADO

Antes de fazermos um resumo do movimento uniforme-
mente variado, vamos encontrar mais duas equações que ainda
não foram mencionadas. Primeiramente, vamos separar os da-
dos de problemas que envolvem movimento uniforme em dois
tipos: variáveis e constantes; São constantes para um movi-
mento uniforme:

• v0;

• s0;

• a

São variáveis:

• v;

• s;

• t

Talvez você tenha notado que toda equação relaciona duas
variáveis. Por exemplo, a equação

v = v0 + at

relaciona as variáveis v e t. A equação

s = s0 + v0t +
at2
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relaciona s e t. Não seria possível encontrar outra equação que
relaciona v e s? A resposta é sim e esta equação é chamada de
equação de Torricelli. Vamos encontrá-la:

Q. 03 � DEMONSTRAÇÃO DA EQUAÇÃO DE
TORRICELLI

Mas não encerramos por aqui. Porque devemos apenas ter
duas a duas variáveis? Digamos que eu saiba v e t e quero
encontrar s. Não existiria uma equação que relaciona estas
três variáveis? A resposta novamente é sim, e a maneira mais
rápida de encontrá-la é pelo grá�co da velocidade em função
do tempo.

Primeiramente, sabemos que a área do grá�co de v vs t é o
∆s. Sabemos também que a velocidade média é

vmédia =
∆s

∆t

Assim:
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Figura 1: Grá�co de v vs t do MUV

Q. 04 � VELOCIDADE MÉDIA NO MUV

Vamos então fazer um resumo das equações do MUV.

Q. 05 � EQUAÇÕES HORÁRIAS DO MUV

A classi�cação do MUV é dividida em duas partes, sendo
que uma delas, assim como do MU, depende do referencia, mas
outra não depende.

Q. 06 � MOVIMENTOS PROGRESSIVOS E
RETRÓGRADOS

Quando um corpo está aumentando o módulo da sua ve-
locidade dizemos que seu movimento é acelerado. Quando o
módulo da velocidade de um corpo está diminuindo, dizemos
que seu movimento é retardado. Assim:

Q. 07 � MOVIMENTOS ACELERADOS E RETARDADOS

Q. 08 � COMO DETERMINAR SE O MOVIMENTO É
ACELERADO OU RETARDADO
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