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1) Qual é a ordem de grandeza do 

número de segundos contidos em um 

mês ? 

2) O intervalo de tempo de 2,4 minutos 

equivale, no Sistema Internacional de 

unidades (S.I): 

a) 24 segundos   

b) 124 segundos    

c) 144 segundos  

d) 160 segundos  

e)  240 segundos  

3) A velocidade de 54 km/h corresponde 

em m/s, a: 

a) 10        b) 15         c) 20      d) 27                 

e) 54 

4) Uma pessoa, correndo, percorre 4,0 

km com velocidade escalar média de 

12 km/h. O tempo do percurso é: 

a) 3,0 minutos   

b) 8,0 minutos  

c) 20 minutos  

d) 30 minutos   

e) 33 minutos 

5) Um bola de basebol é lançada com 

velocidade igual a 108m/s, e leva 0,6 

segundo para chegar ao rebatedor. 

Supondo que a bola se desloque com 

velocidade constante. Qual a distância 

entre o arremessador e o rebatedor? 

6) Uma partícula percorre 30 m com 

velocidade escalar media de 36 km/h. 

Em quanto tempo faz este percurso? 

7) Um trem com comprimento 200 m 

gasta 20 s para atravessar um túnel 

de comprimento 400 m. Determine a 

velocidade escalar media do trem. 

8) Um ônibus sai de São Paulo às 8 h e 
chega a Jaboticabal, que dista 350 km 
da capital, as 11 h 30 min.No trecho 
de Jundiaí a Campinas, de 
aproximadamente 45 km, a sua 
velocidade foi constante e igual a 90 
km/h. 
a)Qual é a velocidade média, em km/h 
no trajeto São Paulo-Jaboticabal? 
b)Em quanto tempo o ônibus cumpre o 
trecho Jundiaí-Campinas? 
 

9) Um móvel desloca-se durante 10 

minutos com uma velocidade 

constante de 5,0 m/min e, a seguir, 

durante mais 5,0min, com velocidade 

constante de 8,0 m/min. A velocidade 

média desse móvel no intervalo de 15 

min é, em m/mim: 

10)  Um carro de passeio percorre 30 km 

em 20 min. Determine sua velocidade 

escalar média nesse percurso. 

11)  No exercício anterior, qual sido a 

velocidade do carro se, durante o 

percurso, tivesse parado 10 min para 

o abastecimento de combustível? 

12)  Um ônibus percorre a distância de 

480 Km, entre Santos e Curitiba, com 

velocidade escalar média de 80 Km/h. 



De Curitiba a Florianópolis, distantes 

300 km, o ônibus desenvolve a 

velocidade escalar média de 75 Km/h. 

Qual a velocidade escalar média do 

ônibus entre Santos e Florianópolis?  

13)  A velocidade escalar média no 

percurso AB é 15 km/h; observe que 

não é média aritmética das 

velocidades escalares médias em 

cada trecho do percuso. 

14)  Um móvel percorre uma distância de 

1200 m em 4 min. Qual a sua 

velocidade escalar média? 

15)  Uma partícula pecorre 30 m com 

velocidade escalar média de 36 km/ h. 

Em que tempo faz este percurso? 

16)  Um atleta passa no instante t1 = 10 s 

por uma posição cujo espaço é s1 = 

50 m e no instante t2= 20s pela 

posição de espaço s2= 120 m. 

Determine a velocidade escalar média 

do atleta no intervalo de t1 a t2. 

17)  Um trem de comprimento 200m gasta 

20s para atravessar um túnel de 

comprimento 400m. Determine a 

velocidade escalar. 

18)  Um menino sai de sua casa e 

caminha para a escola, dando em 

media um passo por segundo. O 

tamanho médio do seu passo é de 0,5 

e ele gasta 5 minutos no trajeto. Qual 

é a distância entre sua casa e a 

escola? 

19)  Um corredor de maratona percorre 

100 metros em 10 segundos. 

Determine sua velocidade em km/h 

20)  Um ônibus percorre uma distância de 

180 km em 2h30 minutos. Calcule a 

velocidade escalar media do ônibus 

em m/s, durante o percurso. 
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