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BOLETIN 2: CINEMATICA
1. Ordena de moior a menor as seguintes velocidades:

2. O movemento

rectilíneo

dun móbil

represéntase

15m/s, 70km/h,

no seguinte

30Qm/min,

gráfica

1200m/s e 5000cm/s.

x(m

espozo-rempo:

30- ----------~\

a) Describe

?G- ------,:-

o movemento de cada tramo

-

b) Calcula o .espazo de cada tramo e o espazo total

10-

/
I¡,

e) Calcula a velocidade media de cada tramo
d) Calcula a velocidadee aos 45 s

seguinte

gráfica

describe

as velocidades

dun obxecto

durante

B

L

¡

1]

\

E

¡:,

'

"

20

.J(

40

50

lIs)

Om/s: 2m/s; d) 2m/s

lt

v(rrJs)

segundos.
a) Describe

¡! \ \

.

Ll

o

Sol: a) MRU, MRU, repouso, MRU; b) 20m, 10m, Om, 20m, 50m; c) 2m/s, 0,5m/s;

3. A

/:

e D
24

o movemento de cada tramo

b) Calcula a aceleración de cada tramo
e) Calcula o espazo percorrido

10

nos tramos AB e CD

E

Sol: a) MRUA, MRU, MRLJA, mru. MRUD; b) 1Om/s2, Om/s", 14m/52, Om/s".
-Bm/s":

12345678

e) 20m, 24m

4. Un móbil
a) Describe

realiza

o itinerario

que se reflicte

no seguinte

gráfica:

o movemento de cada tramo

b) Que espczo percorreu
e) Cantos Km percorreu

o móbi I ás 4 horas?
en total?

d) Que velocidade levaba ás 5 horas?
e) Que velocidade

levaba entre as 2 e as

15

4 horas?

I

,/j

g) En que momentos levou a mesmc velocidade?

'1.'

\

I

""

"

'2.3.

.6'

T

8

-s

10

'Tie~~'Qen'horas:·

h) Canto tempo empregou en facer o itinerario?
i) .Cal foi a distancia

\

\

J

10

f) Cando levou unha velocídade mcior? Cal era esa velocidade?

/

/\

máxima á que chegou desde o punto de partida?

Sol: a) MRU, repouso, MRU, repouso, MRU, MRU, repouso, MRU, b) 20km; e) 50km; d) Okm/h; e) 7,5km/h;

f) 6° tramo, 20km/h; g) 1°, 5° e 8°; h) 1Oh; i) 25km
5. Completa a seguinte

táboa onde se indican os valores de espozo, tempo e velocidade

vehículo. Haz dúas representacíóns
movemento se trata?

Razoa a túa

es azo (m)
-tem o (s) ---velocidade (m/s)

Sol: 1000m; 180s; 8,33m/s;

ére:z Seijo Y Ana C. vázquez

gráficas,

unha espazo/tempo

e outra velocidade/tempo.

realizados

por un

De que tipo de

..•.
_
--•.•.
_
-_
.••
•.•._-_ .••

respostc .

MRU
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6. O movemento realizado por un ciclista

é o indicado na figura:

a) Indica as súas posicións inicial e final

22
20

b) Canto tempo estivo parado?
e) Calcula o desprazamento
d) Calcula a distancia

s (km)

total

10

total percorrida

e) Calcula a veloddade

coa que volve ao punto de partida

Sol: a) -10km e Okm; b) lOmin; e) lOkm; d) 54km, e) 44km/h

O

10

-10
Velocidad.

7. A seguinte
durante

gráfica

describe

as velocidades

dun obxecto

2

10 segundos.

(mis)

._~.-----~-oo-+..oo--~.oo-¡.oo.+---- ~.oo.+----.+----.+-

14 .__

:.:.::::.:.,:./::::.t:/

110

i ¡

.- :

a) Describe

o movemento de cada tramo

b) Calcula a aceleración

8

6

de cada tramo

e) Calcula o espazo percorrido

k·+oo·t----+--·t·~._---:--.--.. ..... ~-:-

. ,J--·--f----+-

V
1

+__._,__ +__
+ ",

T--oor

-l-.._+ ..+\--.:v.·

'('T

4

no segundo tramo

! \1'-

Sol: b) 2m/s2 e 3m/s2; e) 36m

0'-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

'Yu

Tempo(s)

8. Pepe sae da súa casa para recoller
liña recta

aos seus dous mellores amigos, Antón e María. Prímeiro camiña 3km en

para' chegar á casa de Antón e despois, os dous rapaces van buscar a María que vive 2km máis

lonxe (medidos en liña recta e no mesmo sentido).
xantar

Cando xa están os tres xuntos,

Pepe decide invitalos a

no súa casa e todos xuntos regresan cara a casa do nena. Calcula o desprazamento

distancia

percorrida

por cada un dos amigos. Sol: Okm, -3km e -5km; lOkm, 7km e 5km

9. Un coche móvese durante
Finalmente,
percorreu

durante

30 minutos a 40 km/h;

Que recibes

do sonido
primeiro

en chegar á Terra

foi máis veloz? 501: na carreira

de 40km/h?

de tempo os rexistras?

a luz do Sol se viaxa a 300.000

Ana gañou a carreira

13.Que tempo emprega un ciclista
velocidade

Que distancia

Sol: 151,5146 s

Km/s e sabendo que a

é de 150.000.000 km. Expresa o resultado en minutos. Sol: 8,33min

12. Nunhas probas de atletismo,
dúas carreiras

espazo-tempo.

hora.

Sol: 20km, 60km, 5km, 85~m

a luz ou o sonido? Por que? Con que diferenza

do 501 á Terra

a seguinte

é 330 mis e a da luz 300.000 Km/s. Prodúcese un lóstrego a 50 Km da túa casa.

.11.Calcula o tempo que tarda
distancia

despois continúa a 60 km/h durante

15 minutos, circula a 20 km/h. Fai unha representación

en cada tramo? E que distancia total?

lO. A velocidade

de cada nena e a

Sol:

dos 100 m en 10,56s e a de 200 m en 22,34s. En cal das

de 100m

en dar 10 voltas completas a unha pista circular

O ,1'Z

de 500m de radio cunha

h,

L

14. Cal

é a velocidade media dun coche de xoguete sabendo que

tarda

33s en dar unha volta completa á pista representada

no figura?

Elena Pérez Seijo y Ana C. Vázquez

Páxína 2

15. Angel Nieto

quere calcular

o diámetro

dunha pista circular

vuelta completa con una velocidad de 90km/h.

16. Dúas cídades
cunha

A e B distan

300 km entre

Sol:

de carreiras.

Sabe que tarda

5s en dar una

~q.8.j!1..

sí. Ás 9 da mañá parte da cidade A un coche cara a cidcde B

velocidade de 90 km/h. e da cidade B parte outro cara a cidade A cunha velocidade de 60 km/h.

Calcula: o tempo que tardarán

en atoparse,

a hora do encontro

e a distancia

percorrida

por cada un. Sol:

2h, ás 11 da mañá, 180km e 120km

17. Dúas edades

A e B distan 180 km entre sí. Ás 9 da mañá sae un coche de cada unha das cidades, ámbolos

dous no mesmo sentido. O que sae de A circula a 90 km/h e o que sae de B vai a 60 km/h. Calcula: o tempo
que tardarán

en ctopcrse,

a hora do encontro

e a distancia

percorrida

por cada uno. Sol:

óh, ás 3 da tarde,

540km e 360km

18. Un coche sae da cidade A cunha velocidade de 90 km/h. Tres horas máis tarde sae da mesmo cidade outro
coche en persecución
e a distancia

19. Un automóbil

do primero

percorrida

cunha velocidade

de 120 km/h. Calcula: o tempo que tardarán

en atoparse

por cada un. Sol: 12h e 9h, 1080km

sae dun semáforo

partindo

do repouso, cunha aceleración

de 1,5 m/s2 ¿Cal

é a súa velocidade

despois de 4 segundos? Sol: 6m/s

20.Canto tardará

en parar un coche que circula a 108km/h

se diminúe a súc velocidade

a un ritmo

de 3m/s

cada segundo? Sol: lOs

21.Con que aceleración

debe frear

un automóbil

que circula

a 144km/h

para reducir

a súa velocidadee

2

metode en 2s? Sol: lOm/s
22.Coinciden

siempre espazo recorrido

e desprazamento?

23.Poden ser negativos: a) o desprazamento,

Explícao cun exemplo.

b) o espozo percorrido.

24.Cal destes dous movementos representados

e) a aceleración?

Pon exemplos.

ten maior velocidade? Por que?

s(m)

o
25.a) Que aceleración

posúe un corpo que se desprczc a velocidade constante?

b) Cales son es diferenzos

Elena Pérez Seíjo y Ana C.yázquez

entre velocidade

instantánea

Por que?

e velocidade media? Pon un exemplo.
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á

26.Le o seguinte texto e contesta as preguntas:

distancia de seguridade é o espazo libre que todo
vehículo debe deixar detrás doutro para que, en
caso dunha freada brusca do vehículo de diante, o
vehículo de atrás po/da deterse sen provocar
ningunha colisión. Esta distancia de seguridade
depende, entre outros factores, do tempo de
reacción do condutor, do tempo de freada, do tipo'
de pneumdticos do vehículo, da forza de freada e
do estado de calzada.
O tempo de reacción do condutor é o que
transcorre desde que un condutor se decata de que ten que frear ata que pisa o freo. Depende
dos reflexos que teña o condutor aínda que ha; factores que poden ralentizalos (idade, consumo
de drogas, estado de somnolencia.].
O tempo de freada é o que transcorre desde que o condutor pisa o freo ata que o coche queda
parado e depende da velocidade á que se circule e do modelo de vehículo.
Os pneumdticos do vehículo poden mellorar a freada se teñen un bo debuxo, se están inchados
correctamente e se favorecen a evacuación da auga, en caso de chuvia. evitando o aquap/aning.

·A

a) Ponlle +Itulooo texto.
b) Enumera os factores dos que depende a distancia de seguridade.
e) Que é o oquoploninq> .

Elena Pérez Seljo y Ana C. Vázquez
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