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MOVIMENTOS VARIADOS

Os MOVIMENTOS VARIADOS são movimentos que possuem
VELOCIDADE ESCALAR VARIÁVEL. Em geral, há movimentos
variados em: um animal correndo, um carro se deslocando etc.
têm velocidades escalares variáveis no tempo.
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ACELERAÇÃO ESCALAR MÉDIA

𝒂𝒎 =
∆𝑽

∆𝒕
UNIDADES (SI):

 𝒂𝒎 = ACELERAÇÃO ESCALAR MÉDIA (  𝒎 𝒔𝟐);

 ∆𝒔 = VELOCIDADE ESCALAR (  𝒎 𝒔);

 ∆𝒕 = INTERVALO DE TEMPO (𝒔).
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ACELERAÇÃO ESCALAR MÉDIA

𝒂𝒎 =
∆𝑽

∆𝒕
𝒂𝒎 =

𝑽 − 𝑽𝟎

𝒕 − 𝒕𝟎

 Quem é Quem?

 VELOCIDADE FINAL (𝑽);
 VELOCIDADE INICIAL (𝑽𝟎);
 TEMPO FINAL (𝒕);
 TEMPO INICIAL (𝒕𝟎).



6

TRANSFORMAÇÃO DE UNIDADE

OBS:
Normalmente, as unidades de velocidade trabalhadas nas
situações problemas de Física utilizam a unidade internacional
m/s. Porém, quando o problema não expressar a velocidade
nessa unidade, o que fazer? Seremos obrigados a transformar.
Olha a dica logo abaixo!!!
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EXEMPLO 01

Um automóvel, durante um percurso, parte do repouso e
adquire uma velocidade escalar de 72 km/h em 4 s. Determine a
aceleração escalar média do automóvel durante o percurso.
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EXEMPLO 02

Um avião, partindo do repouso, adquire uma velocidade de 720
m/s em 1 minuto. Calcule a aceleração escalar média do avião
em  𝒎 𝒔𝟐.
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EXEMPLO 03

Um corredor olímpico adquire uma velocidade máxima de 36
km/h em 10 s. Determine a aceleração escalar média desse
atleta.
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(1) (Unirio – RJ) O guepardo é capaz de, saindo do repouso e
correndo em linha reta, chegar à velocidade de 72 km/h em
apenas 2,0 segundos, o que nos permite concluir, em tal situação,
ser o módulo de sua aceleração escalar média, em  𝒎 𝒔𝟐, igual a:
a) 10
b) 15
c) 18
d) 36
e) 50
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(2) (Uece) Um automóvel desloca-se numa estrada reta com
velocidade constante de 36 km/h. Devido a um vazamento o
motorista pisa no freio, introduzindo uma aceleração constante
de retardamento, até parar. Sabendo que esse movimento tem
duração de 5 s, pode-se concluir que a aceleração de
retardamento vale, em módulo:

a) 1 𝒎/𝒔𝟐

b) 2 𝒎/𝒔𝟐

c) 3 𝒎/𝒔𝟐

d) 4 𝒎/𝒔𝟐

e) nenhum desses valores
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EXERCÍCIO DE SALA - RESOLUÇÃO


