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1) Uma partícula, que parte do repouso, realiza um movimento uniformemente variado. 
Na figura indicamos as posições sucessivas da partícula de 1 em 1 segundo, a partir 
do instante t = 0. Qual é a distância percorrida pela partícula no quinto segundo de seu 
movimento, isto é, no intervalo de tempo de 4,0 a 5,0 s? 
 

 
 
 
2) Uma torneira libera gotas em intervalos iguais de tempo. As gotas 
abandonam a torneira com velocidade nula. Considere desprezível a 
resistência do ar. A figura ao lado mostra uma representação instantânea 
das 5 primeiras gotas. 
 
As distâncias d1 e d2 indicadas valem respectivamente: 
 
a) 6 cm e 2 cm 
b) 8 cm e 10 cm 
c) 10 cm e 12 cm 
d) 10 cm e 13 cm 
e) 10 cm e 14 cm 
 
3) Na mesma questão anterior, sabendo que quando a 5ª gota está sendo 
liberada da torneira, a primeira gota está chegando ao solo, qual é a altura 
de queda? 
 
 
 
 
 
4) Uma partícula realiza um movimento uniformemente variado. Na figura indicamos 
as posições sucessivas da partícula de 1 em 1 segundo, a partir do instante t = 0. Qal 
é a distância percorrida pela partícula no Quinto Segundo de seu movimento, isto é, no 
interval de tempo de 4s a 5s? 
 
 
 
 
Respostas:  
1) 9 cm     2) e     3) 32 cm     4) 13 m (Observe que esse não sai por proporção de 
Galileu pois a velocidade inicial não é nula. Portanto monte duas funções 
horárias das posições com instantes e posições conhecidas e calcule v0 e a. 
Depois ache as posições para 4s e 5s e calcule a diferença. Da para resolver pela 
proporção de Galileu também porém, de 0 a 1s vc terá uma área de trapézio com 
um retângulo de área x e um triângulo de área d. Estenda esse raciocínio em um 
problema e vc chegará na resposta. Achei x = - 0,5 cm e d = 1,5 cm.) 


