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Exercícios de MU     
 

1. 
Em tudo a TransCarioca, primeiro corredor a cortar transversalmente a cidade é grandiosa. Construída 

em dois lotes (da Barra à Penha e da Penha ao Galeão), a via conta com investimento total de                                 

R$ 1,7 bilhão, sendo R$ 1,1 bi em recursos federais e R$ 600 milhões em contrapartida da Prefeitura. 

 

 A TransCarioca vai cortar bairros importantes do subúrbio carioca, desde a Barra da Tijuca até o 

aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador. Este será o primeiro corredor de alta 

capacidade a cortar transversalmente a cidade, interligando Barra da Tijuca, Curicica, Ilha do 

Governador, Taquara, Tanque, Praça Seca, Campinho, Madureira, Vaz Lobo, Vicente de Carvalho, Vila 

da Penha, Penha, Olaria e Ramos. Cerca de 450 mil passageiros serão beneficiados diariamente, além 

de contar com um transporte equipado com ar-condicionado e capacidade para transportar 180 

passageiros. 

 

Em seu percurso, a TransCarioca contará com importantes  e impactantes  obras de  infraestrutura, 

como a ponte estaiada da Ilha do Governador e o Mergulhão Clara Nunes, em  Campinho. Este último 

já mudou radicalmente, e para melhor, o trânsito na região mesmo antes do corredor ser inaugurado. 

Em Madureira, a duplicação do viaduto Negrão de Lima prepara o bairro para a chegada dos Ligeirões, 

enquanto na Barra da Tijuca o mergulhão Billy Blanco e a ponte estaiada Cardeal Dom Eugênio Sales 

ajudam a desafogar o trânsito na região  
http://www.cidadeolimpica.com.br/projetos/transcarioca - acessado em 06/02/2014 

 

Supondo, em uma bateria de testes, que um ônibus parta da Barra da Tijuca em direção ao Aeroporto 

do Galeão com velocidade constante de 78km/h e que o referencial positivo adotado para esse 

percurso seja o sentido Galeão - Barra, assinale a opção que indica o tempo gasto no percurso e a 

variação da posição do ônibus. 

a) 0,5h e 39km 

b) 2h e 39km 

c) 2h e -39km 

d) 0,5h e -39km 

e) 1h e 39km 

 

2. Um móvel com velocidade constante percorre uma trajetória retilínea à qual se fixou um eixo de 

coordenadas. Sabe-se que no instante t0= 0, a posição do móvel é x0 = 500m e, no instante t = 20s, a 

posição é x = 200m. Determine: 

a) A velocidade do móvel. 

b) A função da posição. 

c) A posição nos instantes t = 1s e t = 15s. 

d) O instante em que ele passa pela origem. 

 

3. Dois carros A e B encontram-se sobre uma mesma pista retilínea com velocidades constantes no qual 

a função horária das posições de ambos para um mesmo instante são dadas a seguir: xA=200+20.t e 

xB=100+40.t. Com base nessas informações, responda as questões abaixo: 

a) É possível que o móvel A ultrapasse o móvel B? Justifique. 

b) Determine o instante em que o móvel A alcançará o móvel B, caso este alcance aconteça. 
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4. O gráfico a seguir representa a função horária do espaço de um móvel em trajetória retilínea e em 

movimento uniforme.  

 

 
 

Com base nele, determine a velocidade e a função horária do espaço deste móvel. 

 

5. Um automóvel percorre um certo trecho com velocidade escalar média de 40km/h e depois volta pelo 

mesmo trecho com velocidade escalar média de 60 km/h. Sua velocidade escalar média no trajeto de 

ida e volta foi, em km/h, igual a: 

a) 48 

b) zero 

c) 40 

d) 50 

e) 60 

 

6. Um automóvel parte de Curitiba com destino a Cascavel com velocidade de 60km/h. 20 minutos 

depois parte outro automóvel de Curitiba com o mesmo destino à velocidade 80 km/h. Depois de 

quanto tempo o 2°automóvel alcançará o 1°? 

a) 60 min 

b) 70 min 

c) 80 min 

d) 90 min 

e) 56 min 

 
 


