CFQ 9 – Exerccícios - Em trâânsito
Segurançça e prev
venção na
as estrad
das
o1
Exercício
Sabes que o automóvvel é um do
os meios de
e transporte
e mais utilizzados actua
almente. No
o entanto a
sua utilizaçção provoca
a alguns efe
eitos, consid
derados indesejáveis. Refere
R
algu
uns deles.

Exercício
o2
Que tipo de
d iniciativa
as pensas que poderiiam ser ad
doptadas, no
n sentido de diminuirr os efeitoss
à utilização
negativos associados
a
o do automó
óvel e dos transportes rodoviárioss em geral ?

Exercício
o3
Se todos os conduttores cump
prissem ass normas de
d seguran
nça, muitos dos acid
dentes que
e
acontecem nas nossas estradas poderiam ser
s evitados
s.
Indica porrque é que
e os condu
utores deve
em respeittar os limittes de velo
ocidade im
mpostos nass
estradas.

Exercício
o4
As condiçõ
ões de segu
urança são
o alteradas perante co
ondições climatéricas a
adversas. Indica quaiss
são estas condições
c
e como deve
em os cond
dutores proc
ceder, em cada
c
uma de
elas.

Exercício
o5
Um atleta, durante um
m treino, pe
ercorreu 7,5
5 Km em ce
erca de 45 minutos. Ca
alcula a rap
pidez média
a
deste atleta
a, utilizando
o a unidade Km/h.

Exercício
o6
Um automóvel percorrreu a distância de 30 km, entre o Barreiro e Lisboa, de
emorando 1 h 30 min a
efectuar essse percurrso. Determ
mina a sua
a rapidez média, utilizando as unidades do
d Sistema
a
Internacion
nal (SI).

Exercício
o7
A Maria sa
aiu de sua casa
c
para visitar
v
uma amiga, perrcorrendo para
p
o efeito
o 400 metro
os em linha
a
recta. Maiss tarde regressou a su
ua casa, pelo mesmo percurso.
p
C
Calcula
a ra
apidez médiia da Maria
a,
sabendo qu
ue o tempo
o total que ela gastou para ir e voltar
v
foi de
e 30 minuto
os. Utiliza unidades
u
do
o
Sistema Intternacional..

