
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professor Yuri 
 
OBSERVAÇÃO: AS QUESTÕES DE MULTIPLA ESCOLHA DEVEM VIR ACOMPANHADAS DA RESOLUÇÃO. 
 
01. Qual é o tempo gasto para que um metrô de 200m a uma velocidade de 180km/h atravesse um túnel de 

150m? Dê sua resposta em segundos. 
 
02. A figura representa dois automóveis, A e B, que partem, respectivamente, das cidades X e Y, no mesmo 

instante e seguem a mesma trajetória retilínea rumo à cidade Z. Sabe-se que A e B desenvolvem 
velocidades constantes de módulos, respectivamente, iguais a v e v/3, e a cidade Y situa-se a 18km da 
cidade X. 
 

X Y Z  
 
Considerando-se que os veículos chegam juntos à cidade Z e fazem, em média, 9km por litro de 
combustível, determine, em litros, o total de combustível consumido pelos dois veículos. 

 
03. Uma maneira prática para determinar a distância até o lugar em que caiu um raio é contar o número de 

segundos entre o momento em que se vê o clarão e o momento em que se ouve o trovão e dividir esse 
número por três. O resultado dará a distância em quilômetros. 
a)  Sabendo-se que a velocidade do som, no ar, é cerca de 340m/s, justifique esse procedimento, 

explicando o aparecimento do número três. 
b)  Discuta a necessidade de considerar (ou não considerar) o tempo que a luz gasta para percorrer essa 

distância nesse procedimento.          
 
04. Um carro viaja à velocidade constante de 72 quilômetros por hora por uma estrada retilínea que passa 6 

metros abaixo de um viaduto de uma rodovia igualmente retilínea. Um outro carro, à velocidade constante 
de 90 quilômetros por hora, cruza o viaduto exatamente sobre o primeiro carro.  

 

 
 

Sabendo-se que a estrada e a rodovia se cortam ortogonalmente e estão em planos paralelos, 3 segundos 
após se cruzarem, os dois carros estarão a uma distância um do outro de 
a) 9225 metros. 

b) 9204 metros. 

c) 9243 metros. 

d) 9286 metros. 

e) 9261 metros. 
 
05. O Sr. José sai de sua casa caminhando com velocidade escalar constante de 3,6 km/h, dirigindo-se para o 

supermercado que está a 1,5 km. Seu filho Fernão, 5 minutos após, corre ao encontro do pai, levando a 
carteira que ele havia esquecido. Sabendo que o rapaz encontra o pai no instante em que este chega ao 
supermercado, podemos afirmar que a velocidade escalar média de Fernão foi igual a: 
a) 5,4 km/h 
b) 5,0 km/h 
c) 4,5 km/h 
d) 4,0 km/h 
e) 3,8 km/h 
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06. Dois motociclistas, A e B, percorrem uma pista retilínea com velocidades constantes Va = 15m/s e Vb = 
10m/s. No início da contagem dos tempos suas posições são Xá = 20m e Xb = 300m. 
O tempo decorrido em que o motociclista A ultrapassa e fica a 100m do motociclista B é: 
 

 
a)  56s 
b)  86s 
c)  76s 
d)  36s 
e)  66s 

 
07. Um rapaz e uma moça saem de suas casas um ao encontro do outro, caminhando  sempre  com 

velocidades respectivamente de 3,5 km/h e 2,5 km/h.  Estando a 100 m  da  moça ,  em linha reta, o 
rapaz, ao avistá-la, aciona o seu cronômetro,  travando-o  apenas no instante em que  os  dois se 
encontram. O intervalo de tempo, em minuto, registrado pelo cronômetro vale  

 
08. Um móvel percorre um segmento AB de uma trajetória, com velocidade escalar constante e igual a v. Em 

seguida, retorna pelo mesmo trecho (sentido BA) com velocidade escalar constante e igual a 2v. Assim, 
a velocidade escalar média, considerando a ida e o retorno, é igual a 

 

 
 

 
 

a) v
2
3  

b) v
4
3  

c) v
3
4  

d) v
3
2  

e) 3v 
 
09. Em um terremoto, são geradas ondas S (transversais) e P (longitudinais) que se propagam a partir do foco 

do terremoto. As ondas S se deslocam através da Terra mais lentamente do que as ondas P. Sendo a 
velocidade das ondas S da ordem de 3 km/s e a das ondas P da ordem de 5 km/s através do granito, um 
sismógrafo registra as ondas P e S de um terremoto. As primeiras ondas P chegam 2,0 minutos antes das 
primeiras ondas S. Se as ondas se propagaram em linha reta, a que distância ocorreu o terremoto? 
a) 600 km 
b) 240 km 
c) 15 km 
d) 900 km 

 
10. Uma abelha comum voa a uma velocidade de aproximadamente v1 = 25,0 Km/h quando parte para coletar 

néctar, e a v2 = 15,0 km/h quando volta para a colmeia, carregada de néctar. Suponha que uma abelha 
nessas condições parte da colmeia voando em linha reta até uma flor, que se encontra a uma distância D, 
gasta 2 minutos na flor, e volta para a colmeia, também em linha reta. Sabendo-se que o tempo total que 
a abelha gastou indo até a flor, coletando néctar e voltando para a colmeia, foi de 34 minutos, então a 
distância D é, em Km, igual a: 
a) 1; 
b) 2; 
c) 3; 
d) 4; 
e) 5. 

 


