
Esta é nossa primeira atividade. Você poderá realizá
la em grupos de até 4 integrantes. Apesar de ser uma 
atividade em grupos, você deverá registrar a 
atividade em sua própria folha. Vamos começar.

A partir do que já foi visto sobre os conceitos de 
movimento em nossas aulas iniciais de Física, vam
tentar descrever o movimento de um ciclista pela 
ilha de Florianópolis e parte do continente. Usando 
um aplicativo no smartphone foi possível registrar 
dados sobre o movimento, indicados acima e ao lado, 
no mapa. Analisando os dados e o gráfico, responda.

1) É possível identificar a trajetória do ciclista? 
Justifique:

2) O que significa cada uma das marcas circulares 
sobre o trajeto no map
associado a elas na cinemática?

3) No qu
percurso. Determine o tempo do percurso em 
segundos.

4) Qual o espaço percorrido no trecho comrpeendido 
entre a 

5 Verifique a velocidade média do ciclista informada 
no quadro acima.
cumprir o trecho compeendido entre a 
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É possível identificar a trajetória do ciclista? 
Justifique: 

2) O que significa cada uma das marcas circulares 
sobre o trajeto no mapa? Qual é o conceito físico 

ciado a elas na cinemática? 

3) No quadro acima, verifique o tempo total do 
percurso. Determine o tempo do percurso em 
segundos. 

4) Qual o espaço percorrido no trecho comrpeendido 
entre a Lagoa da Conceição até os Ingleses? 

5 Verifique a velocidade média do ciclista informada 
no quadro acima. Quanto tempo foi necessário para 
cumprir o trecho compeendido entre a Lagoa da 

Conceição até os Ingleses? 


