
 

 

Tarefa 04 – Professor Moisés 
 
01.  

 
 

Uma pessoa realiza uma viagem de carro em uma estrada retilínea, parando para um lanche, de acordo 
com gráfico acima. A velocidade média nas primeiras 5 horas deste movimento é 
a) 10 km/h. 
b) 12 km/h. 
c) 15 km/h. 
d) 30 km/h. 
e) 60 km/h. 

 
02. Um atleta participou de uma corrida em sua cidade com um percurso de 12 quilômetros completando a 

prova em 40 minutos. A velocidade média desenvolvida pelo atleta foi de: 
a) 15 km/h. 
b) 13 km/h. 
c) 18 km/h. 
d) 10 km/h. 
e) 9 km/h. 

 
03. Em uma longa estrada reta, um veículo automotor desloca-se com velocidade constante de módulo  

70 km/h, durante 45 minutos. É correto afirmar que a distância percorrida nesse tempo foi de 
a) 60,0 km 
b) 35,2 km 
c) 40,5 km 
d) 45,6 km 
e) 52,5 km 

 
04. A onda sonora se propaga com diferentes velocidades em diferentes meios materiais. Sabendo que na água 

a velocidade de propagação do som é de 1400 m/s, quanto tempo o sinal do sonar de um navio em 
repouso levará para ir e voltar até um obstáculo situado 14 km à sua frente?  
a) 1 s 
b) 5 s 
c) 10 s 
d) 20 s 
e) 40 s 

 
05. A velocidade escalar média é a razão entre o espaço percorrido por um móvel pelo intervalo de tempo 

durante o qual o deslocamento ocorre. Ao contrário da velocidade vetorial média, que contabiliza apenas a 
distância em linha reta entre o ponto de partida e o ponto de chegada, a velocidade escalar média 
considera o espaço total percorrido. Com base nestas informações, a velocidade escalar média de um 
automóvel que percorre a primeira metade de uma rodovia com velocidade de 40 km/h e a segunda 
metade da rodovia com velocidade de 60 km/h é de: 
a) 48 km/h 
b) 50 km/h 
c) 40 km/h 
d) 100 km/h 
e) 60 km/h 
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06. Partindo de uma cidade A até uma cidade B e, logo após, até uma cidade C, um móvel faz seu percurso 
com velocidade média de 80 km/h. Sabendo que a distância entre as cidades A e B é a mesma entre as 
cidades B e C, e que entre as cidades B e C a velocidade média foi de 60 km/h, assinale a alternativa que 
corresponde à velocidade média do móvel entre as cidades A e B. 
a) 70 km/h 
b) 80 km/h 
c) 100 km/h 
d) 110 km/h 
e) 120 km/h 

 
07. Um jato da Força aérea brasileira, ao realizar um teste, se desloca entre dois pontos. Na primeira metade 

do trajeto a uma velocidade média de 200 km/h e a 800 km/h na segunda metade. Considerando o trajeto 
completo, qual a velocidade média desse avião? 
a) 500 Km/h 
b) 320 Km/h 
c) 200 Km/h 
d) 250 Km /h 
e) 1000 Km/h 

 
08. Três amigos, João, Marcos e Sílvia, formaram uma equipe para disputar uma maratona de revezamento na 

qual deveriam correr, ao todo, 42 km, sendo que cada um deveria correr 14 km. No dia da prova, João 
correu sua parte com velocidade média de 10 km/h; Marcos, com 6 km/h e Sílvia, com 12 km/h. Pode-se 
afirmar que a velocidade média da equipe, em km/h, foi de, aproximadamente, 
a) 8,6. 
b) 8,9. 
c) 9,3. 
d) 9,6. 
e) 10,1. 
 

09. Ao se deslocar do Rio de Janeiro a Porto Alegre, um avião percorre essa distância com velocidade média v 

no primeiro 1
9

 do trajeto e 2v no trecho restante.A velocidade média do avião no percurso total foi igual a: 

a) 9
5

v  

b) 8
5

v  

c) 5
3

v  

d) 5
4

v  

 
10. Em uma viagem, um carro percorreu a distância entre A e B da seguinte forma: 

 O primeiro terço da distância A e B com velocidade constante V1; 
 O segundo terço da distância A e B com velocidade constante V2; 
 O restante com velocidade V3. 
 
Calcule a velocidade média na viagem. 

 


