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Resumo da aula anterior

o Grandezas Físicas, padrões e unidades

o Sistema Internacional

o Padrões de tempo, comprimento e massa

o Algarismos significativos

o Análise Dimensional

Descrição de movimentos
o Gráficos

Equação da reta

Atenção: Questões sobre capítulo 1 devem ser 

respondidas até segunda-feira às 19 horas.



A mecânica no nosso dia-a-dia

A mecânica supõe que a causa (força) é independente da 

consequência (mudança do estado de movimento).

Objetos mecânicos não se transformam com a interação.

Padrões de massa, tempo e comprimento

SI: kg, s, m

Verificamos que existem regras para representar os algarismos 

significativos e regras para operações matemáticas.



Como representar os movimentos de um corpo ?

o Com palavras

o Com gestos

o Por meio de esboços

o Por gráficos

o Usando equações matemáticas

A primeira tarefa na descrição de um movimento consiste em escolher a origem 

e a orientação do sistema de referência, bem como a origem do tempo.



Objetivos:

 Descrever movimento

 Escolher o sistema de referência

 Interpretar o sinal da velocidade

 Interpretar gráficos de posição x(t)

 Interpretar gráficos de velocidade v(t)

 Revisão de geometria analítica: a equação da reta

 Interpretar a inclinação de uma reta

 Definir velocidade média

 Determinar a velocidade instantânea em um gráfico x(t)



Descrição por meio de gráficos

Os gráficos da aula de hoje serão interpretados em termos das grandezas 

cinemáticas que vocês conhecem: posição, velocidade, aceleração. 

Neste início, lidaremos apenas com movimentos em uma linha reta.

O conceito de velocidade hoje será usado de maneira intuitiva. 

Vamos só detalhar o que significa v>0 e v<0.

Inicialmente, escolha do sistema de referência

Toda a vez que formos descrever um movimento, precisamos antes escolher 
origem

orientação
do sistema de referência.

Exemplo: Movimento do professor 
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Exemplo de gráfico



Comentários

Velocidade nula tem implicações diferentes conforme a situação. 

Para t>7s, significa “corpo parado”. 

Para t=3,8 s, significa que há uma inversão no sentido do movimento. 

Não é errado dizer que está parado por um instante, mas isso acrescenta 

pouco à descrição do movimento.

Note que o sinal da velocidade não é intrínseco ao movimento, mas sim 

depende do sistema de referência escolhido. Inverter a orientação leva à 

troca do sinal da velocidade.









Exercício em sala de aula

Vsom= 340 m/s

C = 300000 km/s



Espessura de uma folha de papel - NOTURNO

Completar planilha no site, utilize dois algarismos significativos

https://edisciplinas.usp.br/course/view.php?id=66685

https://edisciplinas.usp.br/mod/url/view.php?id=2494111
https://edisciplinas.usp.br/mod/url/view.php?id=2494111
https://edisciplinas.usp.br/course/view.php?id=66685

