
 

 
 
 
01. (UEL-PR) Um automóvel mantém uma velocidade escalar 

constante de 72,0 km/h. Em 1 h 10 min ele percorre, em 
quilômetros, uma distância de: 

a) 79,2          

b) 80,0          
c) 82,4       

d) 84,0       
e) 90,0 

 

02. (UFMA) A pista do “Castelinho” possui 400 m de 

comprimento. Se um atleta corre com uma velocidade 

escalar constante de 10,0 m/s, quantas voltas ele completará 
em 20 minutos? 

a) 10         b) 20          c) 30             d) 40          e) 50           

 

03. (Mackenzie-SP) Um automóvel que trafega ao longo de 

uma rodovia passa pelo marco de estrada 115 km às 19 h 15 
min e pelo marco 263,5 km às 20 h 54 min. 

A velocidade escalar média desse automóvel, nesse intervalo 

de tempo, é: 
a) 148,5 m/s 

b) 106,8 m/s  
c) 29,7 m/s  

d) 25,0 m/s 

e) 90,0 m/s 
 

04.(UFPA) Certa pessoa viajava em um automóvel cujo 

velocímetro não funcionava. Desejando saber qual era a 

velocidade escalar média do automóvel e sabendo que os 

postes da rede elétrica dispostos à margem da estrada 
distam 60 m um do outro, a pessoa começou a marcar o 

tempo no instante em que passou em frente de um certo 
poste (chamemos de 1º  poste), e constatou que 

transcorreram 45,6 s até o instante em que passou diante do 

20º  poste. Assim constatou que, no intervalo de tempo 
durante o qual ele se deslocou do 1º  a0 poste, ao 20º a 

velocidade escalar média do automóvel era, em km/h, de: 
a) 25         b) 69             c) 90              d) 95         e) 98  

 
05. (Mackenzie-SP) Correndo com uma bicicleta, ao longo 

de um trecho retilíneo de uma ciclovia, uma criança mantém 

a velocidade constante de módulo igual a 2,50 m/s. O 
diagrama horário da posição para esse movimento está 

ilustrado a seguir. 

A  

Segundo o referencial adotado, no instante t = 15,00 s, 

a posição x da criança é igual a: 
a) 237,50 m 

b) 212,50 m 
c) 12,50 m 

d) 37,50 m 

e) 62,50 m 

 
06. (Unicamp-SP) A figura a seguir mostra o esquema 

simplificado de um dispositivo colocado em uma rua para 

controle de velocidade de automóveis (dispositivo 
popularmente chamado de radar). 

 
 

Os sensores S1 e S 2 e a câmera estão ligados a um 

computador. Os sensores enviam um sinal ao computador 
sempre que são pressionados pelas rodas de um veículo. 

 

Se a velocidade do veículo está acima da permitida, o 
computador envia um sinal para que a câmera fotografe sua 

placa traseira no momento em que esta estiver sobre a linha 
tracejada. Para certo veículo, os sinais dos sensores foram 

os seguintes: 

 
A) DETERMINE a velocidade do veículo em km/h. 
B) CALCULE a distância entre os eixos do veículo. (distância 

entre as rodas dianteira e traseira) 
 

07. (UFRJ) Dois trens, um de carga e outro de passageiros, 

movem- s e  n o s  me s m o s   t r i l h os   
r e t i l í n e o s, em sentidos opostos, um aproximando-se 

do outro, ambos com movimentos uniformes. O trem de 

carga, de 50 m de comprimento, tem uma velocidade de 
módulo igual a 10 m/s e o de passageiros, uma velocidade 

de módulo igual a v. O trem de carga deve entrar num desvio 
para que o de passageiros possa prosseguir viagem nos 

mesmos trilhos, como ilustra a figura a seguir. No instante 

focalizado, as distâncias das dianteiras dos trens ao desvio 
valem 200 m e 400 m, respectivamente. 
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08. (Enem) As cidades de Quito e Cingapura 
encontram-se próximas à Linha do Equador e em 

pontos diametralmente opostos no globo 

terrestre. Considerando o raio da 

Terra igual a 6 370 km, pode-se afirmar que um 
avião saindo de Quito, voando em média 800 km/h, 
descontando as paradas de escala, chega a Cingapura 
em aproximadamente 
A) 16 horas.  
B) 20 horas.  
C) 25 horas.  
D) 32 horas.  
E) 36 horas. 
 

09. (Enem) Um sistema de radar é programado para 

registrar automaticamente a velocidade de todos os veículos 
que trafegam por uma avenida, onde passam, em média, 

300 veículos por hora, sendo 55 km/h a máxima velocidade 

permitida. Um levantamento estatístico dos registros do 
radar permitiu a elaboração da distribuição percentual de 

veículos de acordo com a sua velocidade aproximada. 
 

 
A velocidade média dos veículos que trafegam nessa 

avenida é de 
A) 35 km/h 

B) 44 km/h. .  

C) 55 km/h..  
D) 76 km/h.  

E) 85 km/h 
 

10. (Enem) O tempo que um ônibus gasta para ir do ponto 

inicial ao ponto final de uma linha varia, durante o dia, 
conforme as condições do trânsito, demorando mais nos 

horários de maior movimento. A empresa que opera essa 

linha forneceu, no gráfico a seguir, o tempo médio de 
duração da viagem conforme o horário de saída do ponto 

inicial, no período da manhã. 
 

 
 
De acordo com as informações do gráfico, um passageiro que 

necessita chegar até as 10h30min ao ponto final dessa linha, 

deve tomar o ônibus no ponto inicial, no máximo, até as 
A) 9h20min.. 

B) 9h30min.  
C) 9h00min.  

D) 8h30min  

E) 8h50min. 

 

 
 
 
 
 
 

GABARITO DESAFIO 1 

1.D 2.C 3.D 4.C 5.E  6. a) 72 km/h  b) 3m  7. 16 m/s 8.C 9.B 10.E  

 


