
 

Unidades de medidas 

01 – Um mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas realizadas em um 

carro sejam obtidas em metros:  

a) distância a entre os eixos dianteiro e traseiro; 

 

 

 

Ao optar pelas medidas a e b em metros, obtêm-se, respectivamente, 

a) 0,23 e 0,16  b) 2,3 e 1,6  c) 23 e 16 

d) 230 e 160   e) 2.300 e 1.600  

 

02 – Foram construídos dois reservatórios de água. A razão entre os volumes internos do primeiro e 

do segundo é de 2 para 5, e a soma desses volumes é 14 m³. Assim, o valor absoluto da diferença 

entre as capacidades desses dois reservatórios, em litros, é igual a 

a) 8 000. 

b) 6 000. 

c) 4 000. 

d) 6 500. 

e) 9 000. 

03 – Quantos cm³ existem em 10 litros? 

a) 10  b) 100  c) 1.000 d) 10.000 e) 100.000 
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04 – Uma empresa especializada em conservação de piscinas utiliza um produto para tratamento da 

água cujas especificações técnicas sugerem que seja adicionado 1,5 ml desse produto para cada 

1000 l de água da piscina. Essa empresa foi contratada para cuidar de uma piscina de base retangular, 

de profundidade constante igual a 1,7 m, com largura e comprimento iguais a 3 m e 5 m, 

respectivamente. O nível da lâmina d’água dessa piscina é mantido a 50 cm da borda da piscina. 

A quantidade desse produto, em mililitro, que deve ser adicionada a essa piscina de modo a atender 

às suas especificações técnicas é : 

a) 11,25 

b) 27,00 

c) 28,80 

d) 32,25 

e) 49,50 

 

05 – Sabendo-se que uma pessoa consome aproximadamente 800 metros cúbicos de água por ano 

e que o planeta dispõe de, no máximo, 9000 quilômetros cúbicos de água para o consumo por ano, 

pode-se afirmar que a capacidade máxima de habitantes que o planeta suporta, considerando-se 

apenas a disponibilidade de água para consumo, é aproximadamente: 

a) 11.100.000.000. 

b) 11.150.000.000. 

c) 11.250.000.000. 

d) 11.350.000.000. 

 

06 – Um reservatório, inicialmente vazio, com capacidade para 8000 litros, recebe água à razão de 

1600 cm³ por segundo. 

O tempo decorrido para que ele fique totalmente cheio é de 

a) 1h 20min 40s 

b) 1h 21min 30s 

c) 1h 22min 

d) 1h 23min 20s 
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Velocidade escalar ou Velocidade média 
 

07) Um carro faz uma viagem de 320 km em 4 h. Qual a velocidade escalar média do carro?  

 

08) Um caminhão percorre 200 km em 4 horas. Determine sua velocidade escalar média.  

 

09) Uma bicicleta, de corrida, percorre 51 km em 3 horas. Encontre sua velocidade escalar média.  

 

10) Um carro percorre um trecho de 450 km em 5 h. Qual a velocidade escalar média do carro?  

 

11) Um trajeto é percorrido com velocidade de 100 km/h em 3 h e 30 min. Qual é o comprimento total 

desse trecho?  

 

12) Qual o tempo necessário para percorrer 420 km com velocidade de 70 km/h?  

 

13) Um corredor percorre 100 m em 10 s. Determine sua velocidade média em km/h.  

 

14) A distância entre duas cidades é de 270 km. Qual o tempo necessário para realizar uma viagem 

entre essas duas cidades com velocidade de 90 km/h?  

 

15) Uma moto leva 2 minutos para atravessar uma ponte com velocidade média de 72 km/h. Determine 

o comprimento da ponte.  

 

16) Qual é a velocidade escalar média, em km/h, de uma pessoa que percorre, a pé, uma distância 

de 1200 m em 20 minutos?  

 

17) Um ciclista percorre uma pista com velocidade de 43,2 km/h. Qual a velocidade do ciclista em 

m/s?  

 

18) Um caminhão atravessa um viaduto de 0,5 km , com velocidade de 25 m/s. Determine o tempo 

gasto pelo caminhão no SI.  

 

19) Uma pessoa leva 10 minutos para atravessar uma ponte, com velocidade escalar média de 7,2 

km/h. Qual o comprimento da ponte no SI?  

 

20) Um móvel passa pelo espaço S1 = 20 m no instante t1 = 5 s, pelo espaço S2 = 80 m no instante 

t2 = 20 s. Quais são, respectivamente os valores do deslocamento e da velocidade média entre os 

instantes t1 e t2 ?  



 

21) Uma carreta de 30 m de comprimento leva 6 s para atravessar uma ponte de 90 m. Determine a 

velocidade escalar média da carreta no SI.  

 

22) Um trem de 100 m de comprimento leva 30 s para atravessar um túnel de 0,5 km. Qual a 

velocidade escalar do trem em m/s?  

 

23) No bairro do Bixiga, em São Paulo, há uma curiosa corrida chamada MARATOMA, inventada pela 

Sociedade Etílica Cães Vadios. Nela, os corredores são obrigados, pelo regulamento, a tomarem, no 

mínimo, um copo de chope a cada 300 m após a partida, num percurso total de 2,5 km. Qual é o 

número mínimo de copos de chope tomados por um corredor que completa o percurso?  

a) 6   b) 8   c) 9   d) 10   e) 12  

 

24) Numa corrida de fórmula 1 a volta mais rápida foi feita em 1 min. 20s a velocidade média de 180 

km/h. Pode-se afirmar que o comprimento da pista, em quilômetros, é de:  

a) 0,5   b) 2   c) 4   d) 15   e) 25  

 

25) Um automóvel passou pelo marco 24 km de uma estrada às 12 h 7min. A seguir, passou pelo 

marco 28 km da mesma estrada às 12 h 11min. A velocidade média do automóvel, entre as passagens 

pelos dois marcos, em km/h, foi de aproximadamente:  

a) 12   b) 24   c) 28   d) 60   e) 80  

 


