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LISTA DE EXERCÍCIOS Nº 1 
 
Movimento Retilíneo Uniforme 
 
1. Um móvel com velocidade constante percorre uma trajetória retilínea à qual se fixou um eixo de 
coordenadas. Sabe-se que no instante t0 = 0, a posição do móvel é x0 = 500m e, no instante t = 20s, a posição 
é x = 200m. Determine: 
 
a. A velocidade do móvel. 
b. A função da posição. 
c. A posição nos instantes t = 1s e t = 15s. 
d. O instante em que ele passa pela origem. 
 
2. Dois carros A e B encontram-se sobre uma mesma pista retilínea com velocidades constantes no qual a 
função horária das posições de ambos para um mesmo instante são dadas a seguir: xA = 200 + 20.t e xB = 100 
+ 40.t. Com base nessas informações, responda as questões abaixo. 
 
a. É possível que o móvel B ultrapasse o móvel A? Justifique. 
b. Determine o instante em que o móvel B alcançará o móvel A, caso este alcance aconteça. 
 
3. A função horária do espaço de um carro em movimento retilíneo uniforme é dada pela seguinte expressão: x 
= 100 + 8.t. Determine em que instante esse móvel passará pela posição 260m. 
 
4. O gráfico a seguir representa a função horária do espaço de um móvel em trajetória retilínea e em movimento 
uniforme. 

 
Com base nele, determine a velocidade e a função horária do espaço deste móvel. 
 
5. Um móvel em M.R.U gasta 10h para percorrer 1100 km com velocidade constante. Qual a distância 
percorrida após 3 horas da partida? 
 
6. (PUCRS 2008) O eco é o fenômeno que ocorre quando um som emitido e seu reflexo em um anteparo são 
percebidos por uma pessoa com um intervalo de tempo que permite ao cérebro distingui-los como sons 
diferentes. Para que se perceba o eco de um som no ar, no qual a velocidade de propagação é de 340 m/s, é 
necessário que haja uma distância de 17,0 m entre a fonte e o anteparo. Na água, em que a velocidade de 
propagação do som é de 1.600m/s, essa distância precisa ser de: 
 
a) 34,0 m 
b) 60,0 m 
c) 80,0 m 
d) 160,0 m 
e) 320,0 m 
 
 



7. Dois carros, A e B, se deslocam numa pista retilínea, ambos no mesmo sentido e com velocidades 
constantes. O carro que está na frente desenvolve 72 km/h e o que está atrás desenvolve 126 km/h. Num certo 
instante, a distância entre eles é de 225 m. 
 
(a) Quanto tempo o carro A gasta para alcançar o carro B? 
(b) Que distância o carro que está atrás precisa percorrer para alcançar o que está na frente? 
 
8. Duas estações A e B estão separadas por 200 km, medidos ao longo da trajetória. Pela estação A passa um 
trem P, no sentido de A para B, e simultaneamente passa por B um trem Q, no sentido de B para A. Os trens P 
e Q têm movimentos retilíneos e uniformes com velocidades de valores absolutos 70 km/h e 30 km/h, 
respectivamente. Determine o instante e a posição do encontro. 
 
9. Um móvel se desloca segundo o diagrama da figura. Determine:  

 
(a) a função horária do movimento; 
(b) a posição do móvel no instante t = 30 s; 
 
10. O diagrama horário representa o comportamento da velocidade 
escalar de um móvel em função do tempo. No instante t = 0, o móvel 
encontra-se na posição  so = 3 m. 

 
(a) Determine o deslocamento do corpo nos primeiros 10 s.   
(b) Escreva a função horária para o espaço escalar. 
(c) Determine o espaço do corpo após 10 s do início do movimento. 
(d) Construa um esboço do gráfico s x t deste movimento. 

 

 
11. Durante uma tempestade, um indivíduo vê um relâmpago, mas ouve o trovão 5 s depois. Considerando-se o 
som no ar, com velocidade praticamente constante e igual a 340 m/s determine: 
 
(a) a distância que separa o indivíduo e o local do relâmpago; 
(b) o tempo que a luz levou para ir do local onde foi produzido o relâmpago até onde está o indivíduo. A 
velocidade da luz é aproximadamente 300 000 km/s. 


