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Fundamentos da Cinemática, Velocidade Média e M.U. 

1. (Unicamp 2018)  Situado na costa peruana, Chankillo, o mais antigo observatório das 

Américas, é composto por treze torres que se alinham de norte a sul ao longo de uma colina. Em 

21 de dezembro, quando ocorre o solstício de verão no Hemisfério Sul, o Sol nasce à direita da 

primeira torre (sul), na extrema direita, a partir de um ponto de observação definido. À medida 

que os dias passam, a posição em que o Sol nasce se desloca entre as torres rumo à esquerda 

(norte). Pode-se calcular o dia do ano, observando-se qual torre coincide com a posição do Sol 

ao amanhecer. Em 21 de junho, solstício de inverno no Hemisfério Sul, o Sol nasce à esquerda 

da última torre na extrema esquerda e, à medida que os dias passam, vai se movendo rumo à 

direita, para reiniciar o ciclo no dezembro seguinte. Sabendo que as torres de Chankillo se 

posicionam ao longo de 300  metros no eixo norte-sul, a velocidade escalar média com a qual a 

posição do nascer do Sol se desloca através das torres é de aproximadamente  

a) 0,8 m dia.     

b) 1,6 m dia.     

c) 25 m dia.     

d) 50 m dia.     

   
 

2. (Unicamp 2018) Esteiras rolantes horizontais são 

frequentemente instaladas em grandes aeroportos para facilitar 

o deslocamento das pessoas em longos corredores. A figura 

ao lado mostra duas esteiras rolantes que se deslocam em 

sentidos opostos com velocidades constantes em relação ao 

piso em repouso e1(v  e e2v )  e de mesmo módulo, igual a 

1,0 m s.  Em um mesmo instante, duas pessoas 

(representadas por A  e B)  que se deslocavam com 

velocidade constante de módulo igual a Av 1,5 m s  e 

Bv 0,5 m s  em relação ao piso e em sentidos contrários 

entram nas esteiras e continuam caminhando como 

anteriormente, como mostra a figura. As esteiras rolantes têm 

comprimento total de 120 m.  

 

a) Calcule o tempo necessário para que a pessoa A  chegue 

até a outra extremidade da esteira rolante.  

b) Quanto tempo depois de entrarem nas esteiras as pessoas 

A  e B  passam uma pela outra?   
   

3. (Unesp 2018)  Juliana pratica corridas e consegue correr 5,0 km  em meia hora. Seu próximo 

desafio é participar da corrida de São Silvestre, cujo percurso é de 15 km.  Como é uma distância 

maior do que a que está acostumada a correr, seu instrutor orientou que diminuísse sua 

velocidade média habitual em 40%  durante a nova prova. Se seguir a orientação de seu 

instrutor, Juliana completará a corrida de São Silvestre em  



a) 2h 40min.      

b) 3h 00min.      

c) 2h 15 min.      

d) 2h 30min.      

e) 1h 52min.      

   
4. (G1 - cftmg 2018)  Sobre os conceitos de referencial, posição, velocidade e aceleração, 

fundamentais para o estudo dos movimentos em Ciências, afirma-se, corretamente, que o 

conceito de  

a) posição é associado ao local em uma trajetória e não depende do referencial adotado.    
b) referencial é associado ao valor da velocidade e da aceleração do objeto em movimento.    
c) velocidade está relacionado à mudança de posição e não depende do referencial adotado.     
d) aceleração está relacionado à mudança do valor da velocidade medida em um dado 

referencial.     
   

5. (G1 - ifba 2017)  Dois veículos A  e B  trafegam numa rodovia plana e horizontal, obedecendo 

as seguintes equações horárias cujas unidades estão expressas no Sistema Internacional de 

medidas (S.I.): 

 

AX 200,0 10,0t   e BX 1.000,0 30,0t   

 

Ao analisar estes movimentos, pode-se afirmar que a velocidade relativa de afastamento dos 

veículos, em km h,  vale:  

a) 20,0     

b) 40,0     

c) 80,0     

d) 100,0     

e) 144,0     

   

6. (Espcex (Aman) 2017)  Um trem de 150 m  de comprimento se desloca com velocidade escalar 

constante de 16 m s.  Esse trem atravessa um túnel e leva 50 s  desde a entrada até a saída 

completa de dentro dele. O comprimento do túnel é de:  

a) 500 m     

b) 650 m     

c) 800 m     

d) 950 m     

e) 1.100 m     

   
7. (Ita 2017)  Um automóvel percorre um trecho retilíneo de uma rodovia. A figura mostra a 

velocidade do carro em função da distância percorrida, em km,  indicada no odômetro. Sabendo 

que a velocidade escalar média no percurso é de 36 km h,  assinale respectivamente o tempo 

total dispendido e a distância entre os 

pontos inicial e final do percurso.  

a) 9 min  e 2 km.     

b) 10 min  e 2 km.     

c) 15 min  e 2 km.     

d) 15 min  e 3 km.     

e) 20 min  e 2 km.     

   



 

8. (Eear 2017)   

 
 

O avião identificado na figura voa horizontalmente da esquerda para a direita. Um indivíduo no 

solo observa um ponto vermelho na ponta da hélice. Qual figura melhor representa a trajetória 

de tal ponto em relação ao observador externo?   

a)    b)    c)  d)     
   
9. (Upf 2017)  Considere a situação em que um jogador de futebol esteja treinando e, para isso, 

chute uma bola contra uma parede vertical. Suponha-se que a bola realize um movimento em 

linha reta de ida e volta (jogador-parede-jogador), com velocidade constante na ida, e que, na 

volta, a velocidade também seja constante, mas menor do que a da ida. Nessas condições e 

considerando que o tempo de contato com a parede seja muito pequeno e possa ser desprezado, 

o gráfico que melhor representa o deslocamento (S)  da bola em relação ao tempo de movimento 

(t)  é:  

a)    b)    c)    

d)    e)     
   
10. (Unicamp 2017)  Em 2016 foi batido o recorde de voo ininterrupto mais longo da história. O 

avião Solar Impulse 2, movido a energia solar, percorreu quase 6.480 km  em aproximadamente 

5  dias, partindo de Nagoya no Japão até o Havaí nos Estados Unidos da América. A velocidade 

escalar média desenvolvida pelo avião foi de aproximadamente  

a) 54 km h.     

b) 15 km h.     

c) 1.296 km h.     

d) 198 km h.     

   
11. (Enem 2017)  Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança 

exerce sobre o tórax e abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. 

Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em cinco 



modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão de 0,30  segundo de duração, e 

os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse 

equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os 

parâmetros como massa dos bonecos, dimensões dos cintos e velocidade imediatamente antes 

e após o impacto foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico 

de aceleração por tempo. 

 

 
 

Qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna ao motorista?  

a) 1    
b) 2    
c) 3    
d) 4    
e) 5   

 

12. (Uerj 2014)  Em um longo trecho retilíneo de uma estrada, um automóvel se desloca a 80 

km/h e um caminhão a 60 km/h, ambos no mesmo sentido e em movimento uniforme. Em 

determinado instante, o automóvel encontra-se 60 km atrás do caminhão. O intervalo de tempo, 

em horas, necessário para que o automóvel alcance o caminhão é cerca de:  

a) 1    
b) 2    
c) 3    
d) 4    
   
13. (Uerj 2010) Dois automóveis, M e N, inicialmente a 50 km de distância um do outro, deslocam-

se com velocidades constantes na mesma direção e em sentidos opostos. O valor da velocidade 

de M, em relação a um ponto fixo da estrada, é igual a 60 km/h. Após 30 minutos, os automóveis 

cruzam uma mesma linha da estrada. Em relação a um ponto fixo da estrada, a velocidade de N 

tem o seguinte valor, em quilômetros por hora:  

a) 40    
b) 50    
c) 60    
d) 70    
   
14. (Epcar (Afa) 2011) Dois automóveis A e B encontram-se estacionados paralelamente ao 

marco zero de uma estrada. Em um dado instante, o automóvel A parte, movimentando-se com 

velocidade escalar constante AV = 80 km/h. Depois de certo intervalo de tempo, tΔ , o automóvel 

B parte no encalço de A com velocidade escalar constante BV = 100 km/h. Após 2 h de viagem, 

o motorista de A verifica que B se encontra 10 km atrás e conclui que o intervalo tΔ , em que o 

motorista B ainda permaneceu estacionado, em horas, é igual a  

a) 0,25    
b) 0,50    
c) 1,00    



d) 4,00    
   
15. (Unisinos 2012)  A figura abaixo ilustra trechos de algumas ruas de uma região plana de uma 

cidade. Uma pessoa que caminha com velocidade escalar constante de 5,4 km h   1,5 m s  

necessita ir do ponto A ao ponto B. 

 

 
 

Caminhando sobre as linhas pontilhadas, o menor intervalo de tempo possível para essa 

caminhada é, aproximadamente, em segundos, de  

a) 106.    
b) 120.    
c) 380.    
d) 433.    
e) 855. 

    

GABARITO: 
1) B 2) (a) 48 s  (b) 30 s 3) D 4) D 5) E 6) B 7) B 8) B 9) A 10) A 

11) B 12) C 13) A 14) B 15) C. 


