
                                                                                           

 
 
 
 
 

O Kart Indoor 
 

O Kart Indoor em primeiro momento nada mais é do que um espaço 
reservado para que as pessoas possam andar livremente com os 
karts específicos que são disponibilizados com a principal finalidade 
de diversão! 
Este tipo de kart é indicado para quem está começando, e também 
para aqueles que não pretendem seguir carreira profissional mais 
que gostam da sensação de sentar em um carro de corrida em uma 
certa velocidade proporcionando um gostinho de liberdade e 
adrenalina porém não muito excessiva e nem tão arriscada, isto 
acontece justamente pelo fato de que ele não irá atingir a velocidade 
emocionante de um kart profissional,  é porque os karts indoors são 
feitos a base de um material diferenciado, assim como também 
possuem elementos que poderiam ser considerados como 
inferiores, como no caso do motor. 
 

 
 

No básico, podemos citar que o kart indoor é feito de ferro, os pneus 
são envolvidos por borracha, e o seu motor é de 6,5 HP, o que 
permite que ele consiga atingir uma velocidade máxima de 50 km/h. 
 

01.Considerado que um piloto de kart indoor percorre  uma pista da 
de aproximadamente 500 m. Determine em quanto realizará uma 
volta completa nessa pista? 
 

02.Certo piloto de kart é avaliado durante uma prova, ao longo de 
um trecho retilíneo. Partindo do repouso, o veículo concluiu o trecho 
com a velocidade de  25 m/s, gastando um tempo de 20 s. 
 

Determine:  
a) a sua aceleração nesse intervalo de tempo; 
b) a distância percorrida pelo veículo nesses 20 s; 
 

03.“Existe um limite físico para que se possa realizar a curva com 
segurança. Então, existe uma velocidade máxima que o carro pode 
ter na curva, que se não for respeita, a tendência do carro é sair pela 
tangente”. O autódromo de Daytona Internation Speedway é um dos 
mais famosos dos Estados Unidos da América. Ele tem o formato 
tri-oval com 2,5 milhas de comprimento. Suas duas maiores curvas 
possuem o raio de 300 metros e uma inclinação de 31º em relação 

à horizontal. 
 

Sabendo que o coeficiente de atrito estático dos pneus usados nos 
carros da Nascar é de 0,7, calcule as velocidades máxima   de 
contorno da curva independente da inclinação da pista (adote g= 9,8 
m/s²): 
 

 
 

04.A massa mínima obrigatório do conjunto Kart + Piloto é de 180 
Kg, sem nenhuma tolerância. É de responsabilidade de cada piloto 
acertar o peso de seu conjunto. A balança estará disponível nos 
boxes e poderá ser usada quando necessário. 
 

Com base no texto, qual o peso do conjunto Kart + Piloto? Adote: 
g=9,8 m/s2 . 
P=m.g 
 

05. Durante uma freada, um carro desliza sobre o asfalto de uma 
avenida, deixando as marcas da derrapagem. As marcas têm um 
comprimento de 48m. Determine a velocidade escalar do carro 
imediatamente antes da freada. 
 

Dados: 
Coeficiente de atrito cinético entre os pneus e o asfalto: 0,60.   
Aceleração da gravidade g = 10 m/s2 
V0 = (2.µ.g.X)1/2 
 

06.A aceleração centrípeta, também chamada de aceleração 
normal ou radial, é a aceleração originada pela variação da direção 

do vetor velocidade de um móvel, característico de movimentos 
curvilíneos ou circulares. Ela é perpendicular à velocidade e aponta 
para o centro da curvatura da trajetória. 
A aceleração centrípeta pode ser calculada como: 

 
 
Um carro move-se em uma pista circular com aceleração centrípeta 
igual a 2,5 m/s2. Determine a velocidade do carro, sabendo que o 
raio da pista é de 360 m. 
 

07.Um objeto desloca-se em movimento retilíneo uniforme durante 
30 s. A figura representa o gráfico do espaço em função do tempo. 
O espaço do objeto no instante t = 30 s, em metros, será: 
a) 30      
b) 35    
c) 40   
d) 45     
e) 50 
 
 
 
 
 
 
08.Dois carros, A e B, de dimensões desprezíveis, movem-se em 
movimento uniforme e no mesmo sentido. No instante t = 0, os 
carros encontram-se nas posições indicadas na figura. Determine 
depois de quanto tempo A alcança B. 

 

 
 
a) 200 s 
b) 100 s 
c) 50 s 
d) 28,6 s 
e) 14,3 s 
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