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Assinar lista de presença

Presença mínima exigida 70%

Ler Textos Complementares 1 a 6

Aberto o Questionário 3 sobre a segunda lei de Newton até a

próxima quinta-feira, dia 17, às 19 horas.

Será aberto o Questionário 4 no dia 17 de abril e ficará aberto

até quinta-feira, dia 25 de abril.

Sexta feira a partir das 21 horas 

Conceitos de Matemática

Próxima semana não haverá aula. No entanto, dia 22 de abril 

será realizada a P2.

Local: Auditório Abraão de Morais 

horário: Início às 21 horas. 

AVISOS



Vetores
Seções do livro que devem ser estudadas antes das aulas: 

HRK: 2.1, 2.2, 2.3 e Texto Complementar VI

Ao final dessas aulas você deverá ser capaz de:

1. Compreender o que são grandezas escalares e 

vetoriais.

2. Entender as propriedades de um vetor: 

módulo, direção e sentido.

3. Somar e subtrair vetores graficamente.

4. Decompor um vetor em suas componentes i, j e k.

5. Somar e subtrair vetores usando suas componentes.



Localização

São Paulo

Latitude: -23.5489, Longitude: -46.6388 

23° 32′ 56″ Sul, 46° 38′ 20″ Oeste





VETORES: Módulo, direção e sentido

Slides preparados pela profa. Marcilei Guazzelli – Centro Universitário FEI



Na soma de dois 

vetores também é 

possível usar a regra 

do paralelogramo 

SOMA DE VETORES



SOMA DE VETORES



Componentes dos Vetores



ATENÇÃO



Vetor Unitário : VERSOR



ATENÇÃO

Você deve somar os componentes 

de vetores em uma mesma direção!

SOMA DE VETORES: COMPONENTES



Componentes -versores









Exemplo: O motorista de um ônibus no trânsito urbano, parado em um

farol, começa a acelerar em t = 10 s com aceleração constante e igual a 2,0

m/s2 até atingir 36 km/h, mantendo essa velocidade por 15 s, quando avista o

farol seguinte fechado e começa a frear, com aceleração constante e de

módulo 1,0 m/s2 , até parar completamente o veículo.

•Faça um gráfico da velocidade em função do tempo. 

•Determine a distância que o veículo percorreu entre as duas paradas. 
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Determinação da posição de um objeto a 

partir do gráfico da velocidade v(t)


