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PRESENÇAS ILUSTRES!



PRESENÇAS ILUSTRES!



PRESENÇAS ILUSTRES!



O QUE É A FÍSICA?



O QUE É A FÍSICA?
É a ciência que investiga

as leis do universo no
que diz respeito à

matéria e à energia.



É MESMO A CIÊNCIA DO DIA A
DIA??



Traumas:



Traumas:

#1 Parte matemática



Traumas:

#1 Parte matemática

#2 Métodos de Ensino/Avaliação
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Conceitos iniciais

#1 Conceito de movimento

#2
#3
#4

Referencial e ponto material
Trajetória e deslocamento

Posição



Movimento



Movimento

 

O movimento consiste
numa mudança de posição

de um corpo ou de um
sistema, em relação ao

tempo



Movimento

 

O movimento consiste
numa mudança de posição

de um corpo ou de um
sistema, em relação ao

tempo

Conceito relativo



Referencial

É o observador



Quem quer dinheiro?



Ponto material

Corpo de dimensões desprezíveis

Conceito relativo



Trajetória

B                                                                    A

Forma de chegar



Deslocamento

B                                                                    A

Distancia mais curta



Posição



Posição



Posição



Tipos de velocidade

#1 Velocidade escalar média

#2 Velocidade instantânea



Classificação dos movimentos

#1 Classificação quanto a velocidade

#2 Classificação quanto a trajetória

#3 Classificação a orientação



Classificação quanto a velocidade

Movimento uniforme

Movimento variado



Classificação quanto trajetória

Movimento circular

Movimento retilíneo

Movimento curvilíneo



Classificação quanto orientação

Movimento progressivo

Movimento retrógrado



Falaremos hoje sobre:

#1 Movimento retilíneo uniforme

#2 Movimento retilíneo uniformemente
variado





Função horária da posição



Função horária da posição

S = S0 + v.t



Função horária da posição

S = S0 + v.t
S = posição final

S0 = posição inicial
v = velocidade

t = tempo



Aplicação
S = S0 + v.t



Aplicação 1
(Mackenzie) A figura mostra, em determinado instante, dois carros A e B em movimento

retilíneo uniforme. O carro A, com velocidade escalar 20 m/s, colide com o B no cruzamento
C. Desprezando as dimensões dos automóveis, a velocidade escalar de B é:



Triângulo mágico



GRÁFICOS DO MU



UM NOVO PERSONAGEM FOI
DESBLOQUEADO!



UM NOVO PERSONAGEM FOI
DESBLOQUEADO!



MOVIMENTO RETILINEO
UNIFORMEMENTE VARIADO

(MRUV)



CARACTERÍSTICAS

#1 A trajetória descrita pelo móvel é
RETILÍNEA!



CARACTERÍSTICAS

#2 A velocidade varia de maneira
UNIFORME!



CARACTERÍSTICAS

#2 A velocidade varia de maneira
UNIFORME!
Isso significa que a nossa
velocidade não vai variar de
qualquer jeito.



A velocidade varia de maneira
UNIFORME!

CARACTERÍSTICAS

#2

Nesse exemplo, a cada segundo qua passa,
nossa velocidade varia em 5 m/s.



CARACTERÍSTICAS

#2 A aceleração escalar  é
CONSTANTE e ≠0.



CARACTERÍSTICAS

#2 A aceleração escalar  é
CONSTANTE e ≠0.

Afinal...
Se não houvesse aceleração
estaríamos falando de um MRU.



CLASSIFICAÇÕES

#1 ACELERADO 

Velocidade e aceleração possuem
o mesmo sinal.



CLASSIFICAÇÕES

#2 RETARDADO

Velocidade e aceleração possuem
sinais contrários.



EQUAÇÕES

#1 ACELERAÇÃO MÉDIA

a = Δv/Δt
#2

v(t) = v₀ + a.t

VELOCIDADE



EQUAÇÕES

#3 FUNÇÃO HORÁRIA DO ESPAÇO

S(t) = S₀ + V₀. t + (a. t²)/2



EQUAÇÕES

#4 TORRICELLI

V² = Vo²+2aΔ



GRÁFICOS DO MUV

#1 ESPAÇO vs TEMPO

- Vértice da Parábola: v=0 (inversão sentido)
- Função Decrescente: v<0 
- Função Crescente: v>0 



GRÁFICOS DO MUV

#1 ESPAÇO vs TEMPO

- No movimento retardado aceleração e
velocidade com sinais iguais. No acelerado, os
sinais são iguais.

M.
Retardado

M.
Acelerado

v<0 v>0



GRÁFICOS DO MUV

#2 VELOCIDADE vs TEMPO

- Função Crescente: a>0
- Função Decrescente: a<0
- A área sob o gráfico é numericamente igual ao ΔS



GRÁFICOS DO MUV

#3 ACELERAÇÃO vs TEMPO

- Aceleração Constante
- Se a>o: Reta acima do eixo das abcissas (eixo x)
- Se a<o: Reta abaixo do eixo das abcissas (eixo x)
- A área sob o gráfico é numericamente igual ao ΔV



GRÁFICOS DO MUV

#3 ACELERAÇÃO vs TEMPO

- Aceleração Constante
- Se a>o: Reta acima do eixo das abcissas (eixo x)
- Se a<o: Reta abaixo do eixo das abcissas (eixo x)



Aplicação 3

a) 54 m
b) 62 m 
c) 66 m
d) 74 m

(UERN 2013) Seja o gráfico da velocidade em função do tempo de um corpo em
movimento retilíneo uniformemente variado representado abaixo.

Considerando a posição inicial desse movimento igual a 46 m, então a posição do
corpo no instante t = 8 s é



Aplicação 4
Um foguete parte do repouso e sobe com aceleração constante de 30 m/s². Qual é
a altura do foguete quando ele atinge a velocidade de 300 m/s?

a) 10 m
b) 100 m 
c) 1000 m
d) 1500 m
e) 3000 m



Aplicação 5
Uma pequena aeronave não tripulada, de aproximadamente dois metros de
comprimento, chamada X-43A, foi a primeira aeronave hipersônica que utilizou com
sucesso um sistema de propulsão, que devem carregar tanto o combustível quanto
o comburente, os Scramjects transportam apenas combustíveis e utilizam como
comburente o oxigênio da atmosfera. Isso reduz o peso, aumentando sua eficiência.
Assim, durante os testes, o X-43A, partindo do repouso, conseguiu atingir incríveis
12150km/h (3375m/s) durante os dez primeiros segundos de voo. Com base nessa
notícia, considerando que a aceleração da aeronave permaneceu constante durante
todo o teste, podemos dizer que oX-43A percorreu uma distância de?



MUITO OBRIGADA
PELA ATENÇÃO!

#FiqueEmCasa


