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Um ônibus percorre uma distância de 180 km em 2 h. Calcular a velocidade escalara média do ônibus 

durante esse percurso.

Um carro faz uma viagem de 320 km em 4 h. Qual a velocidade escalar média do carro?

Um caminhão percorre 200 km em 4 horas. Determine sua velocidade escalar média.



Um trajeto é percorrido com velocidade de 100 km/h em 3 h e 30 min. Qual é o comprimento total desse trecho?

Qual o tempo necessário para percorrer 420 km com velocidade de 70 km/h?

3h e 30 min 3,5h



A distância entre duas cidades é de 270 km. Qual o tempo necessário para realizar uma viagem entre essas 

duas cidades com velocidade de 90 km/h?

Um caminhão atravessa um viaduto de 0,5 km , com velocidade de 25 m/s. Determine o tempo gasto pelo 

caminhão no SI.

0,5 km 500 m



Mudança de Unidade
x 1000

x 3600

,

Transforme as seguintes unidades de velocidade: 

a) 108 km/h em m/s = 

b) 20 m/s em km/h = 

c) 90 km/h em m/s = 

d) 15 m/s em km/h = 

e) 18 km/h em m/s = 

f) 35 m/s em km/h =



Transforme as seguintes unidades de velocidade: 

a) 108 km/h em m/s = 

b) 20 m/s em km/h = 

c) 90 km/h em m/s = 

d) 15 m/s em km/h = 

e) 18 km/h em m/s = 

f) 35 m/s em km/h =



•Uma partícula percorre a trajetória ABCDEF, como mostra a figura.

Pode-se concluir que a distância percorrida por essa partícula e seu vetor deslocamento, segundo a trajetória

ABCDEF, são, em metros, respectivamente iguais a:

A) 5,0 e 11;

B) 16 e 11;

C) 16 e 5,0;

D) 6,0 e 5,0;

E) 11 e 5,0.



•Após chover na cidade de São Paulo, as águas da chuva descem o rio Tietê até o rio Paraná, percorrendo cerca

de 1.000 km. Sendo de 4,0 km/h a velocidade média das águas na correnteza do rio Tietê, calcule quantos dias,

aproximadamente, as águas da chuva levam para cumprir o percurso até o rio Paraná.



•Ao fazer uma viagem de carro entre duas cidades, um motorista observou que sua velocidade média foi de 70 km/h, e

que, em média, seu carro consumiu 1,0 litro de gasolina a cada 10 km. Se, durante a viagem, o motorista gastou 35

litros de gasolina, quantas horas demorou a viagem entre as duas cidades?

A) 3,0 h.

B) 3,0 h e 30 min.

C) 4,0 h.

D) 4,0 h e 30 min.

E) 5,0 h.



Julgue os itens. 

1. Um trem de 400 metros de comprimento viaja com uma velocidade média de 72 km/h. Para atravessar um 

túnel de 1 km de extensão levará pouco mais de um minuto.

2. Se uma moto a velocidade de 72 km/h demora 2min para ultrapassar uma ponte, podemos dizer que a ponte 

tem mais de 2 quilômetros de extensão.

3. Uma pessoa caminha com passadas de comprimento igual a 80 cm e com velocidade constante de 2 m/s. Em 

60 segundos essa pessoa já terá caminhado mais de 100 metros, e ainda, pode-se afirmar que a pessoa, em sua 

caminhada, dá duas passadas e meia por segundo.



Marcelo Negrão, numa partida de vôlei, deu uma cortada na qual a bola partiu com uma velocidade de 90 

km/h (25 m/ s). Sua mão golpeou a bola a 3,0 m de altura, sobre a rede, e ela tocou o chão do adversário a 4,0 

m da base da rede, como mostra a figura. Nessa situação pode-se considerar, com boa aproximação, que o 

movimento da bola é retilíneo e uniforme.

Considerando essa aproximação, pode-se afirmar que o tempo decorrido entre o golpe do jogador e o toque da 

bola no chão é de 

a) 1/5 s 

b) 2/63 s 

c) 3/35 s 

d) 4/35 s 

e) 5/126 s 


