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7. Uma partícula percorre 30 m com velocidade escalar média de 36 km/h. Em quan-

to tempo faz este percurso?

8. (UFRJ) Um atleta dá 150 passos por minuto, cada passo com um metro de exten-

são.

Calcule quanto tempo ele gasta, nessa marcha, para percorrer 6,0 km.

9. (UFC-CE) Uma partícula desloca-se sobre uma reta na direção x. No instante

t1 � 1,0 s, a partícula encontra-se na posição A e no instante t2 � 6,0 s encontra-se

na posição B, como indicadas na figura abaixo. Determine a velocidade média da

partícula no intervalo de tempo entre os instantes t1 e t2.
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10. (Ufal) Pretende-se viajar da cidade histórica de Penedo até Maceió, distância de
170 km, em exatamente duas horas. Os primeiros 50 km da estrada foram percor-
ridos em 40 minutos. Para conseguir chegar a tempo, o restante da viagem deve
ser feito à velocidade média, em km/h, de:
a) 85 b) 90 c) 95 d) 100 e) 110

11. (Fuvest-SP) Um ônibus sai de São Paulo às 8 h e chega a Jaboticabal, que dista
350 km da capital, às 11 h 30 min. No trecho de Jundiaí a Campinas, de aproxima-
damente 45 km, a sua velocidade foi constante e igual a 90 km/h.
a) Qual é a velocidade média, em km/h, no trajeto São Paulo-Jaboticabal?
b) Em quanto tempo o ônibus cumpre o trecho Jundiaí-Campinas?

12. (Fenge-SP) Você num automóvel faz um determinado percurso em 2 h, desenvol-
vendo uma velocidade escalar média de 75 km/h. Se fizesse o mesmo percurso a
uma velocidade escalar média de 100 km/h, quanto tempo ganharia?
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13. (Cesgranrio-RJ) Uma patrulha rodoviária mede o tempo que cada veículo leva para
percorrer um trecho de 400 m da estrada. Um automóvel percorre a primeira
metade do trecho com velocidade de 140 km/h. Sendo de 80 km/h a velocidade
limite permitida, qual deve ser a maior velocidade média do carro na segunda
metade do trecho para evitar ser multado?

14. (Ceuma-SP) Um caminhão de entregas pretende percorrer uma distância de 200 km
em 2,5 horas com velocidade escalar constante. Considerando as dificuldades de
tráfego, ele percorrerá 25 km à razão de 60 km/h e 20 km a 80 km/h. Com que
velocidade média deverá ser mantido o veículo, no trecho restante, para chegar
no tempo previsto?

a) 63,4 km/h c) 84,5 km/h e) 93,7 km/h

b) 72,6 km/h d) 92,1 km/h

15. (Uespi) Em sua trajetória, um ônibus interestadual percorreu 60 km em 80 min.

Após 10 min de parada, seguiu viagem por mais 90 km à velocidade média de

60 km/h e, por fim, após 13 min de parada, percorreu mais 42 km em 30 min.

A afirmativa verdadeira sobre o movimento do ônibus, do início ao final da via-

gem, é que ele:

a) percorreu uma distância total de 160 km.

b) gastou um tempo total igual ao triplo do tempo gasto no primeiro trecho de

viagem.

c) desenvolveu uma velocidade média de 60,2 km/h.

d) não modificou sua velocidade média em conseqüência das paradas.

e) teria desenvolvido uma velocidade média de 57,6 km, se não tivesse feito paradas.

16. (FCM-MG/Feluma) Joaquina faz preparo físico correndo numa pista de atletismo,

conforme a figura abaixo.

De P a Q, a corredora mantém velocidade constante de 29 km/h e de Q a P, de

36 km/h.

Nessas condições, o tempo gasto para Joaquina dar uma volta é de, aproximada-

mente:

a) 28 s b) 38 s c) 1 min e 42 s d) 2 min e 18 s
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17. (UFMT) Na entrada do porto, todos os navios devem cruzar um estreito canal de

300 m de extensão. Como medida de segurança, essa travessia deve ser realizada

com velocidade máxima de 6 m/s. Um navio de 120 m de comprimento, moven-

do-se com a máxima velocidade permitida, ao realizar a travessia completa desse

canal, demorará um tempo, em s, de:

a) 20 c) 40 e) 70

b) 30 d) 60


