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1. Movimentos na Terra 
1.3. Rapidez e velocidade 

Responde às seguintes questões consultando o teu manual. [Págs. 24-29] 

1. Completa o seguinte esquema com as palavras em falta. [Pág. 24]

 

2. Completa cada uma das seguintes frases. [Págs. 24 e 25] 

 (A)  A rapidez média é uma   escalar, pois é uma grandeza que fica 

completamente caracterizada pelo seu  .

 (B)  A unidade de rapidez média no Sistema  , SI, é o   por 
 , cujo símbolo é m/s. 

3. Em cada uma das frases que se seguem, seleciona o termo que torna a frase correta. [Pág. 26] 

 (A)  A velocidade, v», fica completamente caracterizada quando se indica o seu ponto de 
animação/aplicação, a sua direção/conjunção, o seu sentido/perdido e o seu calor/
valor.

 (B)  A direção da rapidez/velocidade, v», corresponde, em cada instante, à da reta secante/
tangente à trajetória na posição ocupada pelo corpo nesse instante e coincidindo com a 
trajetória se o movimento for curvilíneo/retilíneo. 
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4. Completa o seguinte esquema com as palavras em falta. [Págs. 26-29] 

5. Se considerarmos apenas movimentos segundo uma direção (em linha reta), podemos fazer 
coincidir o eixo dos xx com a direção do movimento. Nestas condições, completa o seguinte 
esquema com as palavras em falta. [Pág. 27]

 

6. Considera as figuras 15 e 16 que dizem respeito ao movimento de um automóvel que descreve, 
respetivamente, uma trajetória retilínea e uma trajetória curvilínea. Para estas figuras, 
seleciona o termo que torna correta cada uma das seguintes frases. [Pág. 27] 

 (A)  Nos movimentos curvilíneos/retilíneos, o vetor velocidade/rapidez tem, em cada ponto, 
a rotação/direção da trajetória e o espaço/sentido do movimento.

 (B)  Nos movimentos curvilíneos/retilíneos, o motor/vetor velocidade é, em cada ponto, 
tangente à trajetória e tem o sentido do comprimento/movimento.
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O valor da velocidade, v, é dado por

v =  

onde

Dx é o Dt é o

DPA9DP_20144417_P159_212_4P.indd   165 4/29/15   4:11 PM


