
VELOCIDADE ESCALAR MÉDIA – EXERCÍCIOS 
 

 

1) Um móvel percorre uma distância de 80 m em 5 segundos. Qual sua velocidade 

média, em km/h? (57,67 km/h) 

2) Um carro faz uma viagem de 180 km em 2h.   Qual sua velocidade média, em 

m/s? (25 m/s) 

3) Um automóvel, num intervalo de tempo de 2 h, passa do marco quilométrico 140 

km de uma estrada para o marco quilométrico 200 km da mesma estrada. Qual 

a velocidade média desse automóvel nesse tempo, em km/h? (30 km/h) 

4) Se uma viagem de 330 km é feita com velocidade média de 90 km/h, quanto 

tempo será gasto? (3,66 h) 

5) Um trem viaja durante 2 h à 50 km/h, depois passa a viajar à 60 km/h durante 

1h30min e, finalmente, passa à 80 km/h durante 0,5 h. Determine a velocidade 

média do trem nesse trajeto, em km/h. (57,5 km/h) 

6)  Uma moto de corrida percorre uma pista que tem o formato de um quadrado de 

lado 5 km. O primeiro lado é percorrido com uma velocidade de 100 km/h, o 

segundo e o terceiro, a 120 km/h e o quarto, a 150 km/h. Qual a velocidade 

média da moto em todo o percurso? (118,3 km/h) 

7)  A distância entre S.Paulo e Rio de Janeiro é de 400 km. Se o limite de 

velocidade máxima foi reduzido de 100 km/h para 80 km/h, quanto tempo a mais 

gasta um ônibus nesse trajeto? (1 h) 

8) Você, num automóvel, faz um determinado percurso em 2h, desenvolvendo 

velocidade média de 75 km/h. Se fizesse o mesmo percurso a uma velocidade 

média de 100 km/h, quanto tempo você ganharia? (0,5 h) 

9) Um automóvel percorre um trecho retilíneo de estrada, indo da cidade A até a 

cidade B distante 150 km da primeira. Saindo às 10 h de A, para às 11h em um 

restaurante, onde demora 1 h para almoçar. A seguir prossegue viagem e às 13 

h chega à cidade B. Qual a velocidade média do automóvel de A até B? (50 

km/h) 


