
 

 

Avaliação Produtiva 8º Ano – Olimpo – 2020 

 
01. É possível um corpo estar parado e em repouso ao mesmo tempo? Justifique a sua respota 
 
02. Defina os conceitos de referencial, movimento e repouso. 
 
03. Defina a diferença entre distância percorrida e deslocamento. 
 

04. Um carro parte do km 12 de uma rodovia e desloca-se sempre no mesmo sentido até o km 90. Determine 
o deslocamento do carro.  

 
05. Um automóvel deslocou-se do km 20 até o km 65 de uma rodovia, sempre no mesmo sentido. Determine o 

deslocamento do automóvel.  
 

06. Quando o brasileiro Joaquim Cruz ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Los Angeles, correu 800m 
em 100s. Qual foi sua velocidade média?  

 
07. Suponha que um carro gaste 3 horas para percorrer a distância de 45 km. Qual a velocidade média deste 

carro em Km/h e m/s?  
 
08. Uma pessoa, andando normalmente, desenvolve uma velocidade média da ordem de 1 m/s. Que distância, 

aproximadamente, essa pessoa percorrerá, andando durante 2 minutos?  
 
09. A equação horária para o movimento de uma partícula é x(t) = 15 – 2 t, onde x é dado em metros e t em 

segundos. Calcule o tempo, em s, para que a partícula percorra uma distância que é o dobro da distância 

da partícula à origem no instante t = 0s. 
 
10. Os carros em uma cidade grande desenvolvem uma velocidade média de 18 km/h, em horários de pico, 

enquanto que a velocidade média do metrô é de 36 km/h. O mapa ao lado representa os quarteirões de 
uma cidade e a linha subterrânea do metrô.  

 

 
a) Qual a menor distância que um carro pode percorrer entre as duas estações? 
b) Qual o tempo gasto pelo metrô (Tm) para ir de uma estação à outra, de acordo com o mapa? 
c) Qual a razão entre os tempos gastos pelo carro (Tc) e pelo metrô para ir de uma estação à outra, 

Tc/Tm? Considere o menor trajeto para o carro. 
 
 

 
 


