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1. Heloísa, sentada na poltrona de um ônibus, 

afirma que o passageiro sentado à sua frente não 

se move, ou seja, está em repouso. Ao mesmo 

tempo, Abelardo, sentado à margem da rodovia, vê 

o ônibus passar e afirma que o referido passageiro 

está em movimento. 

 
De acordo com os conceitos de movimento e 

repouso usados em Mecânica, explique de que 

maneira devemos interpretar as afirmações de 

Heloísa e Abelardo para dizer que ambas estão 

corretas. 

2.   Em uma determinada cidade, a malha 
metroviária foi concebida de modo que a distância 
entre duas estações consecutivas seja de 2,4 km.  

Em toda a sua extensão, a malha tem 16 estações, 
e o tempo necessário para ir-se da primeira à 
última estação é de 30 minutos. 
 

 
 
Nessa malha metroviária, a velocidade média de 
um trem que se movimenta da primeira até a 
última estação é, em km/h, de  
a) 72.    
b) 68.    
c) 64.    
d) 60.    
e) 56.    
   
3.   Um avião vai da cidade A até a cidade B em 1 
hora e 40 minutos. Se a distância entre essas 
cidades é aproximadamente 3000 km. 

a) Qual a velocidade média do avião? 

b) Porque que o avião é supersônico.  

 

4. Um carro viaja de uma cidade A a uma cidade B, 

distantes 200km. Seu percurso demora 4 horas, 

pois decorrida uma hora de viagem, o pneu 

dianteiro esquerdo furou e precisou ser trocado, 

levando 1 hora e 20 minutos do tempo total gasto. 

Qual foi a velocidade média que o carro 

desenvolveu durante a viagem? 

 

5. No exercício anterior, qual foi a velocidade nos 

intervalos antes e depois de o pneu furar? 

Sabendo que o incidente ocorreu quando faltavam 

115 km para chegar à cidade B. 

 

6. Durante uma corrida de 100 metros rasos, um 

competidor se desloca com velocidade média de 

5m/s. Quanto tempo ele demora para completar o 

percurso? 

 

7. Um automóvel percorre 300 km. Na primeira 

metade deste percurso sua velocidade é de 75 

km/h e na segunda metade sua velocidade é o 

dobro da velocidade na primeira metade. Quanto 

tempo ele levará para realizar todo o percurso? 

 

8. Em um prédio de 20 andares (além do térreo) o 

elevador leva 36 s para ir do térreo ao 20°. andar. 

Uma pessoa no andar X chama o elevador, que 

está inicialmente no térreo, e 39,6 s após a 

chamada a pessoa atinge o andar térreo. Se não 

houve paradas intermediárias, e os tempos de 

abertura e fechamento da porta do elevador e de 

entrada e saída do passageiro são desprezíveis, 

qual o andar X? 

 

9. Uma formiga movimenta-se sobre um fio de 

linha. Sua posição (S) varia com o tempo, 

conforme mostra o gráfico: 
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Determine o  deslocamento entre os instantes t = 

0 s e t = 5,0 s. 

 

10. A luz que vem do Sol demora cerca de 8,4 min 

para alcançar a superfície da Terra. Determine a 

distância (em km) entre o Sol e a Terra. Adote a 

velocidade de propagação da luz no vácuo igual a 

300.000Km/s 

 

11. Um veículo viaja a 20m/s, em um local onde o 

limite de velocidade é de 80km/h. O motorista 

deve ser multado? 

  

12.   A Lua leva 28 dias para dar uma volta 
completa ao redor da Terra. Aproximando a órbita 
como circular, sua distância ao centro da Terra é 
de cerca de 380 mil quilômetros. 
A velocidade aproximada da Lua, em km/s, é:  
a) 13    
b) 0,16    
c) 59    
d) 24    
e) 1,0    
   
13.   Um automóvel vai de P até Q, com velocidade 
escalar média de 20 m/s e, em seguida, de Q até R, 
com velocidade escalar média de 10 m/s. A 
distância entre P e Q vale 1 km, e a distância entre 
Q e R, 2 km. Qual é a velocidade escalar média em 
todo o percurso em m/s?  
a) 15    
b) 12    
c) 9    
d) 10    
e) 20    
   
14.   O quadro seguinte mostra a velocidade média 
de corrida de alguns animais. 
 

ANIMAIS VELOCIDADE MÉDIA 
cavalo 1,24 km/min 
coelho 55 km/h 
girafa 833 m/min 
zebra 18 m/s 
 
Disponível em: 
<http://curiosidades.tripod.com/velocidade.htm
>. Acesso em: 11 out. 2012. 
(Adaptado). 

 
Dentre os animais citados, o que possui maior 
velocidade média é a(o)  
a) cavalo.    
b) coelho.    
c) girafa.    
d) zebra.    
   
15.   O gráfico da figura mostra a posição em 
função do tempo de uma pessoa que passeia em 
um parque. 
 

 
 
Calcule a velocidade média em m/s desta pessoa 
durante todo o passeio, expressando o resultado 
com o número de algarismos significativos 
apropriados.  
a) 0,50    
b) 1,25    
c) 1,50    
d) 1,70    
e) 4,00    
   
16.   Num teste de esforço físico, o movimento de 
um indivíduo caminhando em uma esteira foi 
registrado por um computador. A partir dos dados 
coletados, foi gerado o gráfico da distância 
percorrida, em metros, em função do tempo, em 
minutos, mostrado abaixo:  
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De acordo com esse gráfico, considere as 
seguintes afirmativas: 
 
1. A velocidade média nos primeiros 4 minutos foi 
de 6 km/h. 
2. Durante o teste, a esteira permaneceu parada 
durante 2 minutos. 
3. Durante o teste, a distância total percorrida foi 
de 1200 m. 
 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.    
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.    
c) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.    
d) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.    
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.    
   
17.   Uma empresa de transportes precisa efetuar 
a entrega de uma encomenda o mais breve 
possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o 
trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela 
verifica que o trajeto apresenta dois trechos de 
distâncias diferentes e velocidades máximas 
permitidas diferentes. No primeiro trecho, a 
velocidade máxima permitida é de 80 km/h e a 
distância a ser percorrida é de 80 km. No segundo 
trecho, cujo comprimento vale 60 km, a 
velocidade máxima permitida é 120 km/h. 
Supondo que as condições de trânsito sejam 
favoráveis para que o veículo da empresa ande 
continuamente na velocidade máxima permitida, 
qual será o tempo necessário, em horas, para a 
realização da entrega?  
a) 0,7    
b) 1,4    
c) 1,5    

d) 2,0    
e) 3,0    
   
18.   Um dos grandes problemas encontrados por 
quem trabalha como motorista numa grande 
cidade é o trânsito intenso em determinados 
períodos do dia. Considere um motorista de uma 
empresa de transporte, que deve percorrer um 
trecho reto de uma grande avenida. No primeiro 
quarto do percurso, com quase nenhum trânsito, 
consegue desenvolver velocidade média de 72 
km/h. Em seguida, percorre um comprimento 
igual à metade do trecho todo, com velocidade 
média de 36 km/h. Já no restante do trecho, 
devido ao trânsito caótico, sua velocidade média 
foi de apenas 18 km/h. Pode-se afirmar que a 
velocidade média do motorista no trecho todo, em 
m/s, foi de, aproximadamente,  
a) 6,5.    
b) 8,9.    
c) 10,3.    
d) 12,7.    
e) 15,2.     
   
19.   Um automóvel percorre a metade de uma 
distância D com uma velocidade média de 24 m s  

e a outra metade com uma velocidade média de 
8 m s.  Nesta situação, a velocidade média do 

automóvel, ao percorrer toda a distância D, é de:  
a) 12 m s     

b) 14 m s     

c) 16 m s     

d) 18 m s     

e) 32 m s     

   
20.   Uma pessoa caminha sobre uma estrada 
horizontal e retilínea até chegar ao seu destino. A 
distância percorrida pela pessoa é de 2,5 km, e o 
tempo total foi de 25 min. 
 
Qual o módulo da velocidade da pessoa?  
a) 10 m/s    
b) 6,0 km/h    
c) 10 km/h    
d) 6,0 m/s    
e) 10 km/min    

   
 


