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Assinar lista de presença

Responder o Questionário Q1 sobre 

Unidades e Padrões – AGORA

Via celular ou pelos computadores da Sala Pró-aluno (1º

andar Ala II). O questionário ficará aberto até às 19 horas 

de segunda-feira.

Leitura do Texto Complementar II e III

questionário Q1 sobre conceitos de matemática. 

Prazo domingo, dia 17 de março, 23:59 horas

https://edisciplinas.usp.br

Monitoria terça e quinta-feira das 18 às 19 horas

Sexta feira a partir das 21 horas 

Conceitos de Matemática

Essa disciplina exige pelo menos 4 horas semanais de 

dedicação !!

AVISOS

https://edisciplinas.usp.br/


Lei da Inércia

A Primeira Lei e Sistemas de Referências

Movimento de um objeto sobre o qual a força resultante

do conjunto de interações sobre ele seja nula, situação

em que a velocidade desse objeto permanece constante.

Equivalência entre repouso e 

movimento retiíleo uniforme

Transformação de Galileu



https://earth.nullschool.net/pt/

Referenciais inerciais são aqueles que estão em 

repouso ou em movimento retilíneo uniforme

A Terra é um referencial inercial ?

Vamos calcular a acp e comparar com g

Refencial Inercial









Um homem remava rio acima a uma velocidade de 1 km/h em relação à 

margem do rio, que corria a 2 km/h. Em certo momento, o chapéu do 

remador caiu na água, mas ele só percebeu isso 15 min depois, quando 

passa a remar rio abaixo, fazendo o mesmo esforço que vinha fazendo. 

Determine:

a) quanto tempo o remador precisa remar rio abaixo, até encontrar seu 

chapéu.

b) que distância o barco se desloca em relação ao rio, na subida e na 

descida.

Adaptado de Matemática Recreativa, Otaviano Helene, Livraria da Física 

(2018)





Leitura do Texto Complementar II e III

Não se esqueçam de finalizar o  questionário 

Q1 sobre o texto Complementar I e lista 1 e o 

questionário Q1 referente às atividades de 

conceitos de matemática. 
Prazos: 

Q1 CM1 domingo, dia 17 de março, 19 horas

Q1 TC1 segunda-feira, dia 18 de março, 19 horas


