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VÍDEO 
Cinemática Conceitos básicos 

https://portal.p4ed.com/SEP/Professor/Home/Index/Editorial/Guia%20do%20Estudante.html/V

%C3%ADdeos 

 

Vídeo Sobre Cinemática Movimento uniforme e aceleração 

https://portal.p4ed.com/SEP/Professor/Home/Index/Editorial/Guia%20do%20Estudante.html/V

%C3%ADdeos 

 

 

QUESTÕES 
 

 

QUESTÃO 01 

Após anos de testes e desenvolvimento, o Volkswagen XL1, enfim, se tornará realidade. A marca 

alemã confirmou que apresentará o modelo no Salão de Genebra, para em seguida dar início à sua 

produção, em Osnabrück, na Alemanha. Híbrido do tipo plug-in, o XL1 promete rodar até 111 

km/L, se tornando o carro mais econômico do mundo em produção. Um dos responsáveis pela 

marca é o sistema híbrido, composto de um motor turbodiesel de 800 cm³, 48 cavalos de potência 

e dois cilindros conectado a um propulsor elétrico de 20 kW (27 cv). Equipado também com um 

câmbio automatizado de dupla embreagem e sete marchas, o XL1 faz de 0 a 100 km/h em 12,7 

segundos e atinge a velocidade máxima de 159 km/h. Outra vantagem atribuída ao XL1 é sua 

capacidade de rodar até 50 km usando apenas o motor elétrico. [...] 
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 Disponível em: <http://g1.globo.com/carros/noticia/2013/02/volkswagen-apresenta-o-carro-mais-

economico-do-mundo.html>. Acesso em: maio de 2013. (Adapt.). 

 

Considerando que um carro econômico (CE) percorre 11,1 km com 1 litro de combustível na estrada 

e que o preço do combustível seja R$ 2,50, a economia obtida ao se percorrer 1.110 km com o modelo 

XL1, mencionado na reportagem, em relação a um carro econômico comum (CE) será de: 

A) R$ 125,00 

B) R$ 175,00 

C) R$ 195,00 

D) R$ 200,00 

E) R$ 225,00 

 

QUESTÃO 02 

Após chover na cidade de São Paulo, as águas da chuva descerão o rio Tietê até o rio Paraná, 

percorrendo cerca de 1.000km. Sendo de 4km/h a velocidade média das águas, o percurso 

mencionado será cumprido pelas águas da chuva em aproximadamente: 

A) 30 dias 

B) 10 dias 

C) 25 dias 

D) 2 dias 

E) 4 dias 

 

QUESTÃO 03 

Um carro percorreu a metade de uma estrada viajando a 30km/h e a outra metade da estrada a 

60km/h. Sua velocidade média no percurso total foi, em km/h, de 

A) 60 

B) 54 

C) 48 

D) 40 

E) 30 
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QUESTÃO 04 

Ao cobrar uma falta em um jogo de futebol, um jogador imprime à bola uma velocidade de 43,2 

km/h. Sabendo que a bola gasta 3 s até atingir as redes, determine a distância percorrida. 

A) 36 m 

B) 48 m 

C) 52 m 

D) 75 m 

E) 28 m 

 

QUESTÃO 05 

Um garoto caminha a uma taxa constante de 100 passos por minuto. Sabendo que o seu passo 

médio tem aproximadamente 50 cm, determine o tempo gasto e o número de passos dados para 

que ele percorra uma distância de 3 km. 

A) 45 min e 5000 passos 

B) 85 min e 8000 passos 

C) 50 min e 2000 passos 

D) 48 min e 1500 passos 

E) 60 min e 6000 passos 

 

QUESTÃO 06 

O motorista de um caminhão pretende fazer uma viagem de Juiz de Fora a Belo Horizonte, 

passando por Barbacena (cidade situada a 100 Km de Juiz de Fora e a 180 Km de Belo 

Horizonte). A velocidade máxima no trecho que vai de Juiz de Fora a Barbacena é de 80 km/h e 

de Barbacena a Belo Horizonte é de 90 km/h. Determine qual o tempo mínimo, em horas, de 

viagem de Juiz de Fora a Belo Horizonte, respeitando-se os limites de velocidades: 

A) 4,25 h 

B) 3,25 h 

C) 2,25 h 

D) 3,50 h 

E) 4,50 h  

 

QUESTÃO 07 

Um trem carregado de combustível, de 120m de comprimento, faz o percurso de Campinas até 

Marília, com velocidade constante de 50 Km/h. Esse trem gasta 15s para atravessar 

completamente a ponte sobre o rio Tietê. O comprimento da ponte é: 

A) 100 m 

B) 88,5 m 

C) 80 m 

D) 75,5 m 

E) 70 m 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

QUESTÃO 08 

O Sr. José sai de sua casa caminhando com velocidade escalar constante de 3,6 km/h, dirigindo-

se para o supermercado que está a 1,5 km. Seu filho Fernão, 5 minutos após, corre ao encontro 

do pai, levando a carteira que ele havia esquecido. Sabendo que o rapaz encontra o pai no instante 

em que este chega ao supermercado, podemos afirmar que a velocidade escalar média de Fernão 

foi igual a: 

A) 5,4 km/h 

B) 5,0 km/h 

C) 4,5 km/h 

D) 4,0 km/h 

E) 3,8 km/h 

 

QUESTÃO 09 

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 

 

QUESTÃO 10 

Um elevador movimenta-se no sentido ascendente e percorre 40 m em 20 s. Em seguida, ele volta 

a posição inicial levando o mesmo tempo. A velocidade escalar média do elevador durante todo 

o trajeto vale: 

A) 0 m/s 

B) 2 m/s 

C) 3 m/s 

D) 8 m/s 

E) 12 m/s 

 

QUESTÃO 11 

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. 

 

QUESTÃO 12 

Imagine um ônibus escolar parado no ponto de ônibus e um aluno sentado em uma de suas 

poltronas. Quando o ônibus entra em movimento, sua posição no espaço se modifica: ele se afasta 

do ponto de ônibus. Dada essa situação, podemos afirmar que a conclusão ERRADA é que 

A) o aluno que está sentado na poltrona acompanha o ônibus, portanto, também se afasta do 

ponto de ônibus. 

B) podemos dizer que um corpo está em movimento em relação a um referencial quando a sua 

posição muda em relação a esse referencial. 

C) o aluno está parado em relação ao ônibus e em movimento em relação ao ponto de ônibus. 

D) nesse exemplo, o referencial adotado é o ônibus. 

E) para dizer se um corpo está parado ou em movimento, precisamos relacioná-lo a um ponto ou 

a um conjunto de pontos de referência. 

 

QUESTÃO 13 

Júlia está andando de bicicleta, com velocidade constante, quando deixa cair uma moeda. Tomás 

está parado na rua e vê a moeda cair. Considere desprezível a resistência do ar. 

Assinale a alternativa em que MELHOR estão representadas as trajetórias da moeda, como 

observadas por Júlia e por Tomás. 

 

 
 

 

 

 

 


