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Atividade - Física 9º ANO (Ensino
Fundamental)- Colégio Promove
Atividade referente a velocidade média e deslocamento  a ser enviada até dia 23/03/2020 
(23:55)
*Obrigatório

Nome do Aluno *

Observe no gráfico a curva representativa do movimento de um veículo ao longo do
tempo, traçada a partir das posições registradas durante seu deslocamento.O valor
estimado da velocidade média do veículo, em m/s, corresponde a: *
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O Sol é a estrela mais próxima da Terra e dista cerca de 150 000 000 km do
nosso planeta.Admitindo que a luz percorre 300 000 km por segundo, o tempo,
em minutos, para a luz que sai do Sol chegar à Terra é, aproximadamente, igual a:
*

Estima-se que um mosquito seja capaz de voar 3,0 km por dia, como informa o
texto.Nessas condições, a velocidade média do mosquito corresponde, em km/h,
a: *
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Um indivíduo parado na beira de uma estrada retilínea observa dois veículos se
movendo em sentidos opostos, com velocidades constantes, respectivamente
iguais a Va e Vb como ilustra a figura: Para o motorista do veículo A, a velocidade
do veículo B em relação a ele é: *

A distância percorrida por um móvel em movimento uniforme por 30 minutos,
locomovendo-se com a velocidade de 25 m/s, é de: *
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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: *

Um ciclista, em velocidade constante, gastou 3 horas para percorrer um trajeto
de 16 km. Quanto tempo esse ciclista gastou para fazer os primeiros 12 km desse
trajeto? *
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médias do objeto calculadas em um determinado intervalo de tempo t.

médias do objeto calculadas em intervalos de tempo cada vez maiores, contendo
t.

maiores do objeto calculadas em intervalos de tempo cada vez menores, contendo
t.

maiores do objeto calculadas em intervalos de tempo cada vez maiores, contendo
t.

médias do objeto calculadas em intervalos de tempo cada vez menores, contendo
t.
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1 minuto e 7 segundos.

5 minuto e 57 segundos.

3 minuto e 45 segundos.

3 minuto e 33 segundos.

4 minuto e 17 segundos.

A física clássica mostra que velocidade instantânea de um objeto no instante t é
o limite das velocidades *

O limite máximo de velocidade para veículos leves na pista expressa da Av. das
Nações Unidas, em São Paulo, foi recentemente ampliado de 70 km/h para 90
km/h. O trecho dessa avenida conhecido como Marginal Pinheiros possui
extensão de 22,5 km. Comparando os limites antigo e novo de velocidades, a
redução máxima de tempo que um motorista de veículo leve poderá conseguir
ao percorrer toda a extensão da Marginal Pinheiros pela pista expressa, nas
velocidades máximas permitidas, será de, aproximadamente, *
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54 km/h.
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1296 km/h.

198 km/h.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Em 2016 foi batido o recorde de voo ininterrupto mais longo da história. O avião
Solar Impulse 2, movido a energia solar, percorreu quase 6480 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 *
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