
                                                                                           

 
 
 

                        

Exercícios de Conceitos básicos de cinemática 
01. Marque com V de verdadeiro ou F de falso: 

(  ) A terra em seu movimento ao redor do Sol, pode ser 
considerada como ponto material. 
(  ) A terra em seu movimento em torno de seu eixo, pode ser 
considerada como ponto material 
(    ) Uma formiga pode, em qualquer circunstância, ser considerada 
um ponto material. 
(    )Um elefante nunca pode ser considerada um ponto material. 
(    )Dependendo da situação, um trem com 200 m de comprimento 
pode ser considerado um ponto material. 
 

02. (AFA) Assinale a alternativa correta. 

a) Um satélite artificial em órbita da Terra é um corpo em repouso. 
b) Um passageiro sentado, no interior de um trem, parado na 
plataforma, está em repouso. 
c) os conceitos de movimento e repouso dependem de referenciais 
que também dependem de referenciais que também devem estar 
em repouso. 
d) Um corpo poderá estar em movimento, em relação a um 
referencial e em repouso, em relação a outro. 
 

03. (UCSal - BA) Um vagão está em movimento retilíneo com 

velocidade escalar constante em relação ao solo. Um objeto se 
desprende do teto desse vagão. A trajetória de queda desse objeto, 
vista por um passageiro que está sentado nesse vagão, pode ser 
representada pelo esquema: 

 
 

04. (UEL-PR) Um homem caminha com velocidade VH = 3,6 km/h, 

uma ave voa com velocidade VA = 30 m/min e um inseto com VI = 
60 cm/s. Essas velocidades satisfazem à relação: 
a) VI > VH > VA. 
b) VA > VI > VH. 
c) VH > VA > VI. 
d) VA > VH > VI. 
e) VH > VI > VA.  
 

05. (Fatec) Uberlândia situa-se a 575 km de São Paulo. Um 

automóvel sai de São Paulo às 13h12min, chegando a Uberlândia 
às 18h57min.  . 
Podemos afirmar que esse percurso foi desenvolvido com 
velocidade média de: 
a) 115 km/h          b) 100 km/h            c) 85 km/h                d) 30 m/s              
e) 20 m/s  
 

06. (UFMS) Dois amigos, João e Paulo, resolvem viajar de carro, 

para uma fazenda, localizada a 200 km da capital. João parte às 
08:00 h e mantém uma velocidade constante de 80 km/h. Paulo 
parte do mesmo local, 30 minutos após, e realiza o mesmo trajeto 
até a fazenda, sem paradas. Sabendo se que João e Paulo chegam 
juntos à fazenda, pode-se afirmar corretamente que:  
(01) a velocidade média do carro do Paulo foi de 100 km/h. 
(02) Paulo estará quinze minutos atrás do carro de João, quando 
João estiver a 20 km da fazenda. 

(04) é impossível que Paulo tenha a mesma velocidade média que 
João no trajeto até a fazenda. 
(08) é possível que Paulo, durante a viagem, tenha ultrapassado a 
velocidade de 100 km/h. 
 

07. ( UEPA ) Em uma competição de natação de 100 m, nado livre, 

o tempo gasto pelo atleta vencedor no percurso de ida foi menor 
do que o tempo nos 50 m da volta. 
Analise as seguintes afirmativas sobre a velocidade média na 
competição de 100 m descrita acima. 
I. Vence a competição aquele atleta que tem a maior velocidade 
média. 
II. A velocidade média total é sempre menor do que as velocidades 
médias nos dois percursos. 
III. A velocidade média nos primeiros 50 m é maior do que nos 50 
m finais. 
IV. Se todos os atletas terminassem a prova ao mesmo tempo, a 
maior velocidade média seria daquele que conseguisse o maior 
valor de velocidade instantânea durante o percurso. 
De acordo com as afirmativas acima, a alternativa correta é: 
a) I e II         b) I e III            c) II e III           d) III e IV           e) II e IV 
 

08. (UFT) Considere que a distância entre Palmas e Brasília seja 

de 900 km e a estrada seja sempre uma reta. Um carro indo de 
Palmas para Brasília, nesta estrada, faz um terço do caminho a 120 
km/h, outro terço a 80 km/h e o restante a 60 km/h. Qual foi o 
módulo da velocidade média do carro durante esta viagem? 
a) 70,0 km/h          b) 80,0 km/h       c) 86,6 km/h           d) 75,5 km/h 
 

09. (UEA) Embora as unidades das grandezas físicas pertençam 

ao chamado “Sistema Internacional de Unidades”, ainda é usado, 
por conveniência ou tradição, algumas que não integram o sistema. 
É o caso da velocidade dos navios, medida em “nós” (1m/s ≅ 2 

nós) e de algumas distâncias, medidas em “milhas” (1 milha ≅ 

1,6km). Um navio, deslocando-se a 10 nós, cobrirá a distância de 
5 milhas no seguinte tempo: 
a) entre 26 e 27 minutos. 
b) 32 minutos. 
c) um pouco mais de 40 minutos. 
d) 2 horas. 
e) em pouco menos de 3 horas. 
 

10. (UTFPR ) Um automóvel se desloca durante 30 min a 100 km/h 

e depois 10 min a 60 km/h. Qual foi sua velocidade média neste 
percurso em km/h? 
11. (UFMG) Um automóvel viaja a 20 Km/h durante a primeira hora 
e a 30Km/h nas duas horas seguintes. Sua velocidade média 
durante as três primeiras horas, em km/h, é aproximadamente: 
a) 20                 b)30              c)31                      d)25                 e) 27 
 

12. Um automóvel percorre uma estrada retilínea AB, onde M é o 

ponto médio, sempre no mesmo sentido. A velocidade média no 
trecho AM é de 100 km/h e no trecho MB é de 150 km/h. A 
velocidade média entre os pontos A e B vale:  
a)100 km/h             b) 110 km/h               c)120km/h                    d)130km/h               
e)150km/h        
 

13. Uma moto precisa realizar uma competição desenvolvendo 

uma velocidade escalar média de 100 km/h. Na primeira metade a 
moto desenvolveu uma velocidade escalar média de 75 km/h. Qual 
deve ser a velocidade escalar média da moto, na segunda metade 
de seu trajeto, para conseguir seu intento?  
 

14. Um carro faz um percurso de 140 km em 3h. Os primeiros 40km 

ele faz com certa velocidade escalar média e os restantes 100km, 
com velocidade média que supera a primeira em 10km/h. 
A velocidade média nos primeiros 40km foi de: 
a) 50km/h        b) 47km/h                  c) 42km/h                    d) 40km/h             
e) 28km/h 
 

15. Dois carros, A e B, partem da cidade de São Paulo, dirigindo-

se à cidade de Campinas, com velocidades escalares de 72 km/h 
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e 54 km/h, respectivamente. O carro A para na estrada por 20 
minutos e a seguir prossegue viagem com a mesma velocidade. 
Qual dos carros chega antes em Campinas? A distância entre as 
duas cidades é de 90 km.  
 

16. (Fatec) O motorista de um automóvel deseja percorrer 40 km 

com velocidade média de 80km/h. Nos primeiros 15 minutos, ele 
manteve a velocidade média de 40km/h. 
Para cumprir seu objetivo, ele deve fazer o restante do percurso 
com velocidade média, em km/h, de: 
a) 160.           b) 150.                      c) 120.                   d) 100.                             
e) 90. 

 

17. (FUVEST) Dirigindo-se a uma cidade próxima, por uma 

autoestrada plana, um motorista estima seu tempo de viagem, 
considerando que consiga manter uma velocidade média de 90 
km/h. Ao ser surpreendido pela chuva, decide reduzir sua 
velocidade média para 60 km/h, permanecendo assim até a chuva 
parar, quinze minutos mais tarde, quando retoma sua velocidade 
média inicial. 
Essa redução temporária aumenta seu tempo de viagem, com 
relação à estimativa inicial, em: 
a) 5 minutos.          
b) 7,5 minutos.             
c) 10 minutos.      
d) 15 minutos.       
e) 30 minutos. 

 
18. (OBF) Para chegar em primeiro lugar, um piloto de “Rali” deve 

guiar o seu automóvel de modo a percorrer os últimos 300 km da 
prova em 5 h. No entanto, após percorrer os primeiros 100 km 
dessa etapa em 2 h, um defeito mecânico o obriga a parar durante 
uma hora para o conserto. A velocidade média a ser desenvolvida 
no percurso que falta, para ele ser proclamado campeão, deverá 
ser, em km/h, igual a: 
a) 120          b) 80                 c) 150                d) 75                  e) 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


