
 

Tarefa 04 – Professora Érika 
 
01. (FCMMG) Uma lagarta de 5,0 cm de comprimento movese para a direita, quando encontra um filhote de 

cobra de 52 cm, que se desloca em sentido contrário. Com isso, ambos levam 3,0 s para passarem 
completamente um pelo outro. Se a velocidade da lagarta é 2,0 cm/s, a velocidade da cobra deve ser:  
a)  3,6 cm/s  
b)  17,0 cm/s  
c)  19,0 cm/s  
d)  21,0 cm/s 

 
02. (FUVEST) Marta e Pedro combinaram de encontrar-se em certo ponto de uma autoestrada plana, para 

seguirem viagem juntos. Marta, ao passar pelo marco zero da estrada, constatou que, mantendo uma 
velocidade média de 80 km/h, chegaria na hora certa ao ponto de encontro combinado. No entanto, 
quando ela já estava no marco do quilômetro 10, ficou sabendo que Pedro tinha se atrasado e, só então, 
estava passando pelo marco zero, pretendendo continuar sua viagem a uma velocidade média de 100 
km/h. Mantendo essas velocidades, seria previsível que os dois se encontrassem próximos a um marco da 
estrada com indicação de: 
a)  km 20  
b) km 30  
c)  km 40  
d)  km 50  
e)  km 60 

 
03. (Unesp) Considere o gráfico de velocidade em função do tempo de um objeto que se move em trajetória 

retilínea. No intervalo de 0 a 4 h, o objeto se desloca, em relação ao ponto inicial,  

 
a)  0 km  
b)  1 km  
c)  2 km  
d)  4 km  
e)  8 km 

 
04. (FUVEST) O gráfico a seguir ilustra a posição s, em função do tempo t, de uma pessoa caminhando em 

linha reta durante 400 segundos. Assinale a alternativa correta. 
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a)  velocidade no instante t = 200 s vale 0,5 m/s.  
b)  em nenhum instante a pessoa parou.  
c)  a distância total percorrida durante os 400 segundos foi 120 m.  
d)  o deslocamento durante os 400 segundos foi 180m.  
e)  o valor de sua velocidade no instante t = 50 s é menor do que no instante t = 350 s. 

 
05. (FASEH) Um operário anota, para vários instantes de tempo, a posição de uma caixa que se move sobre 

uma esteira rolante. A posição dessa caixa em função do tempo está mostrada no gráfico abaixo. 
Analisando esse gráfico, é CORRETO afirmar que a velocidade da caixa no instante t = 2,0 s é:  

 
a)  2,0 m/s  
b)  2,5 m/s  
c)  3,0 m/s  
d)  4,0 m/s 

 
06. (ENEM/PPL-2013) Antes das lombadas eletrônicas, eram pintadas faixas nas ruas para controle da 

velocidade dos automóveis. A velocidade era estimada com o uso de binóculos e cronômetros. O policial 
utilizava a relação entre a distância percorrida e o tempo gasto, para determinar a velocidade de um 
veículo. Cronometrava–se o tempo que um veículo levava para percorrer a distância entre duas faixas 
fixas, cuja distância era conhecida. A lombada eletrônica é um sistema muito preciso, porque a tecnologia 
elimina erros do operador. A distância entre os sensores é de 2 metros, e o tempo é medido por um 
circuito eletrônico. O tempo mínimo, em segundos, que o motorista deve gastar para passar pela lombada 
eletrônica, cujo limite é de 40 km/h, sem receber uma multa, é de.  
a)  0,05  
b)  11,1  
c)  0,18  
d)  22,2  
e)  0,50  

 
07. (ENEM-2012) 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 

 
08. (Fatec)  A tabela fornece, em vários instantes, a posição s de um automóvel em relação ao km zero da 

estrada em que se movimenta. 
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A função horária que nos fornece a posição do automóvel, com as unidades fornecidas, é: 
a)  s = 200 + 30t    
b)  s = 200 – 30t    
c)  s = 200 + 15t    
d)  s = 200 – 15t    
e)  s = 200 – 15t2 

 
09. O gráfico da função horária S = v . t, do movimento uniforme de um móvel, é dado ao a seguir. Pode-se 

afirmar que o móvel tem velocidade constante, em m/s, igual a: 

 
a)  4    
b) 2    
c)  0,10    
d)  0,75    
e)  0,25    

 
10. Um automóvel percorre uma estrada com função horária s = – 40 + 80t, onde s é dado em km e t em 

horas. O automóvel passa pelo km zero após: 
a)  1,0 h.    
b)  1,5 h.    
c)  0,5 h.    
d)  2,0 h.    
e)  2,5 h.   


