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1. Movimentos na Terra 
1.5. Aceleração 

Responde às seguintes questões consultando o teu manual. [Págs. 38-45] 

1. Em cada uma das frases que se seguem, seleciona o termo que torna a frase correta. [Págs. 38 e 39]

 (A)  Sempre que ocorre uma mudança da rotação/direção da velocidade/rapidez ou do seu 
valor, dizemos que ocorre uma manutenção/variação de velocidade.

 (B)  A aceleração momentânea/instantânea ou simplesmente aceleração/desaceleração, a», é 
a rapidez/nitidez com que um corpo muda, em cada instante/intervalo, a sua velocidade.

 (C)  A aceleração média, a»m, é a fluidez/rapidez com que um corpo varia/mantém a sua 
aceleração/velocidade num determinado intervalo/instante de tempo.

2. 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. 39]

3. Em cada uma das frases que se seguem, seleciona o termo que torna a frase correta. [Págs. 39 e 40]

 (A)  A aceleração, a», do corpo fica completamente isolada/caracterizada quando se indica o 
seu ponto/centro de aplicação, a sua direção, o seu sentido e o seu número/valor.

 (B)  Nos movimentos retilíneos/curvilíneos, a direção da aceleração do corpo coincide com a 
direção da trajetória ou do momento/movimento.

 (C)  O sentido/valor da aceleração pode ser negativo desde que a subtração/variação do 
valor da velocidade seja positivo/negativo.

 (D)  A unidade de aceleração no Sistema Mundial/Internacional, SI, é o metro/quilómetro 
por segundo ao quadrado, cujo símbolo é m/s2. 
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A expressão que permite calcular a aceleração média, am, é:

 

Dv é a

do valor da

DPA9DP_20144417_P159_212_4P.indd   168 4/29/15   4:11 PM



D
PA

9D
P 

©
 P

or
to

 E
di

to
ra

Ficha de Trabalho  5

4. Classifica de verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das seguintes afirmações que dizem 
respeito à figura 31, onde está representada a velocidade de um ciclista que se move 
relativamente a um poste em dois instantes diferentes. [Pág. 40]

 (A)  O valor da velocidade do ciclista no instante t = 0 s é v = 12 m/s.

 (B)  O valor da velocidade do ciclista no instante t = 2 s é v = 12 m/s.

 (C)  O valor da aceleração média do ciclista no intervalo [0; 2] s é am = 2 m/s2.

 (D)  O movimento é acelerado.

5. Classifica de verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das seguintes afirmações que dizem 
respeito à figura 33, onde está representada a velocidade de um ciclista que se move 
relativamente a um poste em dois instantes diferentes. [Pág. 41]

 (A)  O valor da velocidade do ciclista no instante t = 0 s é v = 12 m/s.

 (B)  O valor da velocidade do ciclista no instante t = 2 s é v = 8 m/s.

 (C)  O valor da aceleração média do ciclista no intervalo [0; 2] s é am = 2 m/s2.

 (D)  O movimento é acelerado.

6. Completa o seguinte esquema com as palavras em falta. [Pág. 43]

7. Em cada uma das frases que se seguem, seleciona o termo que torna a frase correta. [Pág. 44]

 (A)  Se, durante um intervalo/espaço de tempo, a aceleração instantânea for distante/
constante, então, a aceleração média é, nesse mesmo espaço/intervalo de tempo, igual à 
aceleração instantânea/momentânea. 

 (B)  Quando a aceleração é constante, a velocidade varia sempre do mesmo modo/lugar, isto 
é, a subtração/variação da velocidade do corpo é igual em intervalos de tempo 
diferentes/iguais.

 (C)  Um movimento diz-se constantemente/uniformemente variado, acelerado ou retardado, 
quando a velocidade varia sempre do mesmo modo, isto é, quando a variação/soma da 
velocidade do corpo é diferente/igual em intervalos de tempo iguais.
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