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RESUMO: REPOUSO, MOVIMENTO E TRAJETÓRIA. 

ATENÇÃO!!! 

Este material é um RESUMO REVISIONAL, ou seja, não utilize essas anotações como principal fonte de 

estudos, afinal nem todas as abordagens feitas em sala foram fielmente colocadas aqui. 

 

No final do resumo temos apenas cinco exercícios para revisão. Não deixe de resolver os exercícios de outros 

materiais. (acesse o site: www.profgiovanelli.com para mais exercícios). 

 

Nada substitui a prática de exercícios e a suas anotações feitas nas aulas 

 

 

Salve galeras!!! 

 

Bora ver um breve resumo revisional sobre os 

conceitos iniciais de cinemática? Seguem algumas 

definições importantíssimas! 

 

O conceito de repouso ou movimento depende das 

ideias sobre referencial. 

 

REPOUSO: Dizemos que um corpo está em repouso 

se sua posição em relação a um referencial não muda 

com o passar do tempo. 

 

MOVIMENTO: Dizemos que um corpo está em 

movimento quando sua posição em relação a um 

referencial muda com o passar do tempo. 

 

ATENÇÃO: 

1º) Um corpo pode estar em repouso e movimento ao 

mesmo tempo, tudo depende do referencial adotado. 

 

2º) Dizer que um corpo A está em movimento em 

relação a outro corpo B, também significa que B está 

em movimento em relação a A. 

 

3º) Não existe referencial privilegiado, ou seja, 

qualquer corpo, independente do tamanho, da massa, 

de estar em repouso ou movimento, pode ser 

considerado referencial. 

 

4º) Dois corpos que desenvolvem mesma velocidade e 

estão na mesma direção e sentido, estão em repouso 

um em relação ao outro. 

 

 

Na figura anterior, os passageiros do ônibus 

encontram-se em repouso uns em relação aos outros, 

mas todos eles estão em movimento em relação a um 

homem sentado na pista. 

 

TRAJETÓRIA: É a linha imaginária que representa 

as diversas posições que um corpo móvel ocupou com 

o passar do tempo. 

 

Trajetória é um conceito relativo, ou seja, depende do 

referencial adotado. 

 
Na figura anterior, para o piloto do avião, a trajetória 

de uma bamba lançada pelo avião é uma reta vertical, 

mas para um homem que está no solo, a trajetória da 

bomba é uma parábola. 

 

PONTO MATERIAL (PARTÍCULA): É todo corpo 

cujas dimensões e formato não influenciam para um 

determinado estudo 

 

CORPO EXTENSO: É todo corpo cujas dimensões 

ou formato devem ser levados em consideração para 

certo estudo. 

 

Imagine que um exercício esteja citando a travessia de 

uma ponte feita por um trem. Nesse caso o tempo de 

travessia completa depende do tamanho do móvel. 

Dizemos que o trem é um corpo extenso. 
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EXERCÍCIOS REVISIONAIS 

 

1) (UFSM–RS) Em um ônibus que se desloca com 

velocidade constante, em relação a uma rodovia reta 

que atravessa uma floresta, um passageiro faz a 

seguinte afirmação: “As árvores estão deslocando-se 

para trás” 

Essa afirmação é ......... pois, considerando-se .........  

como referencial, é (são) ......... que se movimenta(m). 

Selecione a alternativa que completa corretamente as 

lacunas da frase. 

A) correta – a estrada – as árvores 

B) correta – as árvores – a estrada 

C) correta – o ônibus – as árvores 

D) incorreta – a estrada – as árvores 

E) incorreta – o ônibus – as árvores 

 

 

2) (ENEM) Conta-se que um curioso incidente 

aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Quando 

voava a uma altitude de dois mil metros, um piloto 

francês viu o que acreditava ser uma mosca parada 

perto da sua face. Apanhando-a rapidamente, ficou 

surpreso ao verificar que se tratava de um projétil 

alemão. 
PERELMAN, J. Aprenda física brincando. São Paulo: Hemus, 1970. 

O piloto consegue apanhar o projétil pois: 

A) ele foi disparado em direção ao avião francês, 

freado pelo ar e parou justamente na frente do piloto; 

B) o avião se movia no mesmo sentido que o dele, com 

velocidade visivelmente superior; 

C) ele foi disparado para cima com velocidade 

constante, no instante em que o avião francês passou; 

D) o avião se movia no sentido oposto ao dele, com 

velocidade de mesmo valor; 

E) o avião se movia no mesmo sentido que o dele, com 

velocidade de mesmo valor. 

 

 

3) (UERJ) No interior de um avião que se desloca 

horizontalmente em relação ao solo, com velocidade 

constante de 1000 km/h, um passageiro deixa cair um 

copo. Observe a ilustração abaixo, na qual estão 

indicados quatro pontos no piso do corredor do avião e 

a posição desse passageiro. 

 

O copo, ao cair, atinge o piso do avião próximo ao 

ponto indicado pela seguinte letra: 

A) P 

B) Q 

C) R 

D) S 

 

 

4) (UFU–MG) De um avião que voa de leste para 

oeste com velocidade constante, abandona-se uma 

bomba. Despreze o atrito com o ar e esboce a trajetória 

da bomba quando vista: 

a) em relação a um observador fixo no solo 

b) em relação a um observador no avião 

 

 

5) (PUC–SP) Leia com atenção a tira da Turma da 

Mônica mostrada a seguir e analise as afirmativas que 

se seguem, considerando os princípios da Mecânica 

Clássica. 

 
I Cascão encontra-se em movimento em relação ao 

skate e também em relação ao amigo Cebolinha. 

II Cascão encontra-se em repouso em relação ao skate, 

mas em movimento em relação ao amigo Cebolinha. 

III. Em relação a um referencial fixo fora da Terra, 

Cascão jamais pode estar em repouso. 

Estão corretas: 

A) apenas I 

B) I e II 

C) I e III 

D) II e III 

E) I, II e III 

 

 

RESPOSTAS: 

1) C 

2) E 

3) C 

4) a) trajetória curva; b) trajetória retilínea. 

5) D 
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