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Exercícios Velocidade Relativa 
 
1. Um rio de margens retilíneas e largura constante igual a 5,0 km tem águas que correm 
paralelamente às margens, com velocidade de intensidade 30 km/h. Um barco, cujo motor lhe 
imprime velocidade de intensidade sempre igual a 50 km/h em relação às águas, faz a travessia 
do rio. 
a) Qual o mínimo intervalo de tempo possível para que o barco atravesse o rio? 
b) Na condição de atravessar o rio no intervalo de tempo mínimo, que distância o barco percorre 
paralelamente às margens? 
 
 
2. A correnteza de um rio retilíneo e de margens paralelas tem velocidade de módulo 5,0 m/s em 
relação às margens. Um barco sai de uma das margens em direção à outra com velocidade de 12 
m/s em relação à água, de modo que seu eixo fique sempre perpendicular à correnteza. Sabendo 
que a distância entre as margens é de 48 m, calcule: a) O módulo da velocidade do barco em 
relação às margens. b) O tempo que o barco gasta para atingir a outra margem. c) A distância 
percorrida pelo barco, rio abaixo. d) A distância real percorrida pelo barco. 
 
 
3. Um bote de assalto deve atravessar um rio de largura igual a 800m, numa trajetória 
perpendicular à sua margem, num intervalo de tempo de 1 minuto e 40 segundos, com velocidade 
constante. 
 
Considerando-se o bote como uma partícula, desprezando-se a resistência do ar e sendo 
constante e com módulo igual a 6,0m/s a velocidade da correnteza do rio em relação à sua 
margem, o módulo da velocidade do bote em relação à água do rio deverá ser de: 

 
a) 4,0m/s  
b) 6,0m/s  
c) 8,0m/s  
d) 10,0m/s  
e) 14,0m/s 

 
 
4. Um pequeno avião precisa realizar um pouso em uma pista retilínea de comprimento igual a 
800 m. Sabendo que ele irá enfrentar um vento lateral de velocidade igual a 18 km/h e que sua 
velocidade em relação ao vento vale 108 km/h. Responda: a) Qual é aproximadamente a 
velocidade do avião em relação ao solo? b) Aproximadamente quanto tempo ele levaria para 
percorrer 500 m da pista com velocidade constante? 
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5. (UFMS-MS) Um carro move-se com velocidade constante de 60 km/h. Começa a chover e o 
motorista observa que as gotas de água da chuva caem formando um ângulo de 30° com a 
vertical. Considerando que, em relação à Terra, as gotas caem verticalmente, qual a velocidade 
em que as gotas de água caem em relação ao carro? 
a) 30√3 km/h.                    
b) 60 km/h.                      
c) 120 km/h.                    
d) 30 km/h.                
e) 80km/h 
 
 
6. Uma pedra fica incrustada no pneu de um carro que descreve uma trajetória retilínea, com 
velocidade constante de módulo V0, sem que os pneus derrapem. 
Pretende-se estudar o movimento da pedra, em relação ao solo terrestre, denominado 
movimento resultante da pedra. Considere a pedra passando pelas quatro posiç.es, A, B, C e 
D, indicadas na figura. 
 

 
 
Determine o módulo, a direção e o sentido da velocidade da pedra em relação ao solo no 
momento em que ela passa pelas posições A, B, C e D. 
 
 

 


