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Velocidade Média
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✔Razão entre espaço percorrido e tempo gasto! 

✔Não é média aritimética das velocidades no caso geral!

✔Casos Particulares:

✔Tempos iguais c/ velocidades 
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✔Distâncias Iguais c/ 
velocidades diferentes 
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Movimento Uniforme
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✔s = s
o
 + v.t  [v = (s-s

o
)/t ]

✔Velocidade Constante (Aceleração = zero)

✔Ficar atento as unidades de posição e tempo!



Movimento Uniformemente Variado
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o
)/t ]

✔v² = v
o
² + 2.a.(s-s

o
)

✔Aceleração Constante 

✔Ficar atento as unidades de posição, velocidade e tempo!



Propriedade do gráfico v x t
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✔Área entre o gráfico e o eixo t dá o deslocamento!
✔Ficar atento as unidades de posição e tempo!



Cinemática no ENEM e UERJ #01
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UERJ-2009 - Ao se deslocar do Rio de Janeiro a Porto Alegre, um avião percorre essa distância com 
velocidade média v no primeiro  do (1/9) do trajeto e 2v no trecho restante.

A velocidade média do avião no percurso total foi igual a:

A) 9v/5      B) 8v/5      C) 5v/5      D) 5v/4

ENEM-2012 - Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais
 breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da 
entrega. Ela  verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidades 
Máximas permitidas  diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80km/h 
e a distância a ser percorrida  é de 80km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60km, a 
velocidade máxima permitida é 120km/h.

Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande 
continuamente  na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário, em horas, para a
 realização da entrega?

A) 0,7      B) 1,4      C) 1,5      D) 2,0   E)  3,0



Cinemática no ENEM e UERJ #02
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ENEM - O tempo que um ônibus gasta para ir do ponto inicial ao ponto final de uma linha varia, 
durante o dia, conforme as condições do trânsito, demorando mais nos horários de maior 
movimento. A empresa que opera essa linha forneceu, no gráfico abaixo, o tempo médio de 
duração da viagem conforme o horário de saída do ponto inicial, no período da manhã.

De acordo com as informações do gráfico, um passageiro que necessita chegar até às 10h30min 
ao ponto final dessa linha, deve tomar o ônibus no ponto inicial, no máximo, até as:

a) 9h20min      b) 9h30min        c) 9h00min               d) 8h30min                 e) 8h50min



Cinemática no ENEM e UERJ #03
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Cinemática no ENEM e UERJ #04
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(UERJ 2010) Dois automóveis, M e N, inicialmente a 50 km de distância um do outro, deslocam-se com 
velocidades constantes na mesma direção e em sentidos opostos. O valor da velocidade de M, em relação a um 
ponto fixo da estrada, é igual a 60km/h. Após 30 minutos, os automóveis cruzam uma mesma linha da estrada.

Em relação a um ponto fixo da estrada, a velocidade de N tem o seguinte valor, em quilômetros por hora:

A) 40                 B) 50                    C) 60                       D) 70

(ENEM - 2012) Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária é necessário minimizar o tempo entre 
estações. Para isso a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas 
estações: a locomotiva parte do repouso com aceleração constante por um terço do tempo de percurso, mantém a 
velocidade constante por outro terço e reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final, até parar.

Qual é o gráfico de posição (eixo vertical) em função do tempo (eixo horizontal) que representa o movimento 
desse trem?



Cinemática no ENEM e UERJ #05
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Treinando...
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✔Provas antigas UERJ(2011-2016):
✔http://www.vestibular.uerj.br/

✔Provas antigas do ENEM:
✔http://portal.inep.gov.br/web/enem/edicoes-anteriores/provas-e-gabaritos

✔Apresentações do aprofundamento  disponíveis em:
✔http://psfl.in/aprof-3ano

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/
http://www.vestibular.uerj.br/
http://portal.inep.gov.br/web/enem/edicoes-anteriores/provas-e-gabaritos
http://psfl.in/aprof-3ano
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