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1. Quando o brasileiro Joaquim Cruz ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas de 

Los Angeles, correu 800m em 100s. Qual foi sua velocidade média? 

2. Um nadador percorre uma piscina de 50m de comprimento em 25s. Determine a 

velocidade média desse nadador. 

3. Suponha que um carro gaste 3 horas para percorrer a distância de 45 km. Qual a 

velocidade média deste carro? 

4. Um automóvel passou pelo marco 30 km de uma estrada às 12 horas. A seguir, 

passou pelo marco 150 km da mesma estrada às 14 horas. Qual a velocidade média 

desse automóvel entre as passagens pelos dois marcos? 

5. Um motorista de uma transportadora recebeu seu caminhão e sua respectiva carga 

no km 340 de uma rodovia às 13 horas, entrou a carga no km 120 da mesma rodovia 

às 16 horas. Qual foi a velocidade média desenvolvida pelo caminhão? 

6. Entre 0 e 3s, a velocidade de um helicóptero em MUV varia de 4 m/s para 21 m/s. 

Qual a sua aceleração? 

7. Em 4s, a velocidade de um carro passa de 8 m/s para 18 m/s. Qual a sua 

aceleração? 

8. Durante as experiências no laboratório, um grupo de alunos verificou que, entre os 
instantes 2s e 10s, a velocidade de um carrinho varia de 3 m/s a 19 m/s. Calcule o 

valor da aceleração desse movimento. 

9. Em 20s, a velocidade de um carro aumenta de 20 km/h a 120 km/h. Qual a 

aceleração nesse intervalo de tempo? 

10. Um rapaz estava dirigindo uma motocicleta a uma velocidade de 20 m/s quando 

acionou os freios e parou em 4s. Determine a aceleração imprimida pelos freios à 
motocicleta. 

11. Um automóvel parte do estacionamento e é acelerado à razão de 5m/s2. Calcule a 

sua velocidade 30s após a sua partida. 

12. Um automóvel tem velocidade de 25 m/s e freia com aceleração de -5m/s2. Depois 

de quanto tempo ele para? 

13. Um automóvel parte do repouso com aceleração constante de 2 m/s2. Depois de 

quanto ele atinge a velocidade de 40 m/s? 

14. Um trem de carga viaja com velocidade de 20 m/s quando, repentinamente, é 

freado e só consegue parar 70s depois. Calcular a aceleração. 

 
 



15. Um veículo parte do repouso e adquire aceleração de 2 m/s2. Calcule a sua 

velocidade no instante t = 5s. 

16. Um carro parte do repouso com aceleração de 6 m/s2. Quanto tempo ele gasta 

para atingir 30 m/s? 

17. Um carro movia-se, em linha reta, com velocidade de 20 m/s quando o motorista 
pisou nos freios fazendo o carro parar em 5s. A aceleração do carro nesse intervalo de 
tempo foi de: 
a) - 4m/s² 

b) -1m/s² 

c) 1 m/s² 

d) 3 m/s² 

e) 5 m/s² 

 

18. Um avião a jato, partindo do repouso é submetido a uma aceleração constante de 
4 m/s². Qual o intervalo de tempo de aplicação desta aceleração para que o jato atinja 
a velocidade de decolagem de 160 m/s? Qual a distância percorrida até a decolagem? 
a) 80s e 400m 

b) 20s e 1600m 

c) 20s e 3200m 

d) 40s e 1600m 

e) 40s e 3200m 

 

19. Um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera a 2 m/s². Pode-se 

dizer que sua velocidade e a distância percorrida, após 3 segundos, valem, 
respectivamente: 

a) 6 m/s e 18 m 

b) 6 m/s e 9 m 

c) 3 m/s e 12 m 

d)12m/s e 36m 

e) 2 m/s e 12 m 

 

20. Um automóvel percorre uma estrada com função horária S = - 40 + 80t, onde S é 
dado em km e t em horas. O automóvel passa pelo km zero após: 
a) 1,0 h 

b) 1,5 h 

c) 0,5 h 

d) 2,0 h 

e) 2,5 h 

 

21. Uma motocicleta com velocidade constante de 20 m/s empina numa pista de 

comprimento 200 m. A duração da brincadeira do motoqueiro é: 
a) 5 s 

b) 10 s 

c) 15 s 

d) 20 s 

e) 40 s 

 

Boa Sorte e Boa Prova!  

 Prof.º Mário César Castro 


