
Lista de exercícios – 9º ano 

 

1. Um ônibus está andando à velocidade de 40 km/h. Seus passageiros estão em movimento 

ou repouso? Por que? 

 

2. – Uma pessoa, em um carro, observa um poste na calçada de uma rua, ao passar por ele. O 

poste está em repouso ou em movimento? Explique. 

 

3. Enquanto o professor escreve na lousa. A) O giz está em repouso ou em movimento em 

relação à lousa? B) A lousa está em repouso ou em movimento em relação ao chão? C) A lousa 

está em repouso ou em movimento em relação ao giz? 

 

4. Quando escrevemos no caderno, a caneta que usamos está em: A) Movimento em relação a 

que? B) Repouso em relação a que? 

 

5. Se dois carros movem-se sempre um ao lado do outro, pode-se afirmar que um está parado 

em relação ao outro? 

 

6. 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. 

 

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

sentido. Determine o deslocamento do automóvel. 

 

8. Um caminhão fez uma viagem a partir do km 120 de uma rodovia até o km 30 da mesma. 

Qual foi o deslocamento do caminhão? 

 

9.– Um carro vai do km 40 ao km 70. Determine: B) a posição inicial e a posição final. B) O 

deslocamento entre as duas posições. 

 

10. Um carro retorna do km 100 ao km 85. Determine: B) a posição inicial e a posição final. B) 

O deslocamento entre as duas posições. 

 



11. – Um carro percorre uma rodovia passando pelo km 20 às 9 horas e pelo km 45 às 10 

horas. Determine: A) as posições nos instantes dados. B) O deslocamento entre os instantes 

dados. 

 

12. Num bairro, onde todos os quarteirões são quadrados e as ruas paralelas distam 100 m 

uma da outra, um transeunte faz o percurso de P a Q pela trajetória representada no 

esquema. 

 

O deslocamento vetorial desse transeunte tem módulo, em metros, igual a  

a) 700  

b) 500  

c) 400 

d) 350 

e) 300 

 

13. O hexágono representado possui o valor de alguns de seus lados, como na figura abaixo: 

 

Uma pessoa, inicialmente no ponto A, decide caminha pelo trajeto representado pelo hexágono, 

passando pelos pontos B, C e D respectivamente. 

A) Calcule a distância percorrida entre os pontos A e D. 

B) Determine o deslocamento entre os pontos B e D. 

C) Calcule o deslocamento entre B e C. 



 

14. Uma tartaruga consegue percorrer a distância de 4m em 200s. Qual sua velocidade média 

em m/s? 

 

15. Um atleta percorre uma pista passando pelo ponto de posição 20 m no instante 7s e pelo 

ponto de posição 12 m no instante 9s. Calcule a velocidade média do atleta no intervalo de 

tempo dado. 

 

16.Maria saiu de Mosqueiro às 6 horas e 30 minutos, de um ponto da estrada onde o marco 

quilométrico indicava km 60. Ela chegou a Belém às 7 horas e 15 minutos, onde o marco 

quilométrico da estrada indicava km 0. A velocidade média, em quilômetros por hora, do carro 

de Maria, em sua viagem de Mosqueiro até Belém, foi de:  

a) 45  

b) 55  

c) 60 

d) 80  

e) 120  

 

17.Em sua trajetória, um ônibus interestadual percorreu 60 km em 80 min, após 10 min de 

parada, seguiu viagem por mais 90 km à velocidade média de 60 km/h e, por fim, após 13 min 

de parada, percorreu mais 42 km em 30 min. A afirmativa verdadeira sobre o movimento do 

ônibus, do início ao final da viagem, é que ele:  

a) percorreu uma distância total de 160 km  

b) gastou um tempo total igual ao triplo do tempo gasto no primeiro trecho de viagem  

c) desenvolveu uma velocidade média de 60,2 km/h  

d) não modificou sua velocidade média em consequência das paradas  

e) teria desenvolvido uma velocidade média de 57,6 km/h, se não tivesse feito paradas 

18. Uma partícula desloca-se sobre uma reta na direção x. No instante tA = 1,0 s, a partícula 

encontra-se na posição A e no instante tB = 6,0 s encontra-se na posição B, como indicadas na 

figura a seguir. 

 

Determine a velocidade média da partícula no intervalo de tempo entre os instantes tA e tB. 
 

19.  Ao passar pelo marco “km 200” de uma rodovia, um motorista vê um anuncio com a 

inscrição : ABASTECIMENTO E RESTAURANTE A 30 MINUTOS”. 



 

Considerando que esse posto de serviço se encontra junto ao marco “km 245” dessa rodovia, 
pode-se concluir que o anunciante prevê, para os carros que trafegam nesse trecho, uma 
velocidade média , em km/h, de: 

a) 80 b) 90 c) 100 d) 110 e) 120 

 

 

 

 

 


