
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professor Yuri 
 
OBSERVAÇÂO: TODAS AS QUESTÕES DE MULTIPLA ESCOLHA DEVEM VIR COM AS RESOLUÇÕES 
MOSTRANDO O RACIOCÍNIO UTILIZADO NA RESOLUÇÃO 
 
01. Uma estrada recém-asfaltada entre duas cidades é percorrida de carro 60km/h, durante uma hora e meia, 

sem parada. A extensão do percurso entre as cidades é de, aproximadamente: 
a) 103 m 
b) 104 m 
c) 105 m 
d) 106 m 

 
02. Um carro se desloca 200 metros para o nordeste e 200 metros para noroeste. determine a distância final 

em que se encontra o carro, em relação ao ponto de partida. 
a) 400 m 
b) 200 m 
c) 200 2 m 
d) 100 2 m 
e) 400 2 m 

 
03. 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. 

 
04. Um estudante a caminho da UFRJ trafega 8,0 km na Linha Vermelha a 80 km/h (10 km/h a menos que o 

limite permitido nessa via). 
Se ele fosse insensato e trafegasse a 100 km/h, calcule quantos minutos economizaria nesse mesmo 
percurso. 

 
05. As comemorações dos 40 anos da chegada do homem à Lua trouxeram à baila o grande número de céticos 

que não acreditam nessa conquista humana. Em um programa televisivo, um cientista informou que foram 
deixados na Lua espelhos refletores para que, da Terra, a medida da distância Terra-Lua pudesse ser 
realizada periodicamente, e com boa precisão, pela medida do intervalo de tempo t que um feixe de laser 
percorre o caminho de ida e volta.  

 
Um grupo acompanhou uma medida realizada por um cientista, na qual t = 2,5s. Considerando que a 
velocidade da luz, no vácuo, é igual a 3108m/s e desprezando os efeitos da rotação da Terra, calcule a 
distância Terra-Lua. 
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06. Uma partícula se afasta de um ponto de referência O, a partir de uma posição inicial A, no instante t = 0 s, 
deslocando-se em movimento retilíneo e uniforme, sempre no mesmo sentido. 
A distância da partícula em relação ao ponto O, no instante t = 3,0 s, é igual a 28,0 m e, no instante t = 
8,0 s, é igual a 58,0 m. 
Determine a distância, em metros, da posição inicial A em relação ao ponto de referência O. 

 
07. Um pequeno animal desloca-se com velocidade média igual a 0,5 m/s. A velocidade desse animal em 

km/dia é: 
a) 13,8 
b) 48,3 
c) 43,2 
d) 1,80 
e) 4,30 

 
08. O motorista de um automóvel deseja percorrer 40 km com velocidade média de 80 km/h. Nos primeiros 15 

minutos, ele manteve a velocidade média de 40 km/h. 
Para cumprir seu objetivo, ele deve fazer o restante do percurso com velocidade média, em km/h, de 
a) 160. 
b) 150. 
c) 120. 
d) 100. 
e) 90. 

 
09. Um trem é composto por doze vagões e uma locomotiva; cada vagão, assim como a locomotiva, mede 10 

m de comprimento. O trem está parado num trecho retilíneo de ferrovia, ao lado do qual passa uma 
estrada rodoviária. 
O tempo, em segundos, que um automóvel de 5,0 m de comprimento, movendo-se a 15 m/s, necessita 
para ultrapassar esse trem é: 
a) 2,0 
b) 3,0 
c) 6,0 
d) 8,0 
e) 9,0 

 
10. Um automóvel e um ônibus trafegam em uma estrada plana, mantendo velocidades constantes em torno 

de 100 km/h e 75 km/h, respectivamente. Os dois veículos passam lado a lado em um posto de pedágio. 
Quarenta minutos (2/3 de hora) depois, nessa mesma estrada, o motorista do ônibus vê o automóvel 
ultrapassá-lo. Ele supõe, então, que o automóvel deve ter realizado, nesse período, uma parada com 
duração aproximada de 
a) 4 minutos 
b) 7 minutos 
c) 10 minutos 
d) 15 minutos 
e) 25 minutos 

 


