
 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

Fiquem atentos as diretrizes para a realização do trabalho avaliativo de:  

Física - 3º ANO - Turma: 3001 - Professor Alex 

1º DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

 O aluno terá até o dia abaixo especificado no quadro para enviar o trabalho para o e-

mail descrito a seguir; 

2º PROFESSOR ON-LINE 

 No dia marcado para a avaliação, o professor ficará disponível, através do e-mail  

descrito a seguir, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Serão 10 questões, 8 objetivas e 2 discursivas, valendo 5 pontos cada, perfazendo um 

total de 50 pontos; 

4º CRONOGRAMA 

 Solicitamos que o aluno siga o cronograma que será postado no site do colégio, bem 

como os direcionamentos indicados; 

5º TRABALHO AVALIATIVO EM WORD 

 Os trabalhos serão enviados em Word. O aluno deverá preenchê-lo e reenviá-lo para o 

e-mail abaixo descrito. Caso o aluno não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o 

mesmo poderá copiar o trabalho em uma folha de caderno e enviar uma foto para o e-mail 

especificado. 

6º UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro a seguir a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do 

Positivo do 1º bimestre que o aluno deverá consultar para a realização do Trabalho Avaliativo. 

7º DÚVIDAS 

Quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir, favor mandar uma mensagem pelo 

Messenger do Facebook do Colégio ou para o Whattsapp da Soraya.  

 No mais, faça os trabalhos com muita atenção! E, por favor, continue estudando! 
 Estamos com muitas saudades! Fique com Deus! 
 Um grande abraço! 
 Equipe CAQ 

QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

DISCIPLINA FÍSICA 
QUANTIDADE DE QUESTÕES 10 QUESTÕES, SENDO 8 OBJETIVAS E 2 

DISCURSIVAS 

UNIDADE(S) TEMÁTICA(S) A SER(EM) 
CONSULTADA(S) PARA A REALIZAÇÃO DO 
TRABALHO 

Livro de Revisão (R1) 
01 a 09 

DATA EM QUE FOI POSTADO O TRABALHO 20/05 

DATA DE ENTREGA DO TRABALHO Até 24/05 

E-MAIL PARA ONDE O TRABALHO DEVE SER 
ENVIADO 

professoralexmrodrigues@gmail.com 

OBSERVAÇOES DO PROFESSOR Questões 09 e 10 com os cálculos 
desenvolvidos!!! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

www.colegioaryquintella.com.br 

 

 

 

 

Colégio Ary 

Quintella 

2229-9457 

 

Colégio 

Ary Quintella 

2229-9457 

 

 

 

Sistema 

Positivo de 

Ensino 

 

 

Sistema 

Positivo de 

Ensino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 – Seja um carro de massa igual a 1 000 kg, realizando uma curva de raio constante e igual a 40 m. A 

máxima velocidade que o carro pode ter, em km/h, para poder realizar a curva em segurança, sem 

derrapar, quando o asfalto estiver seco, e o atrito de escorregamento lateral possuir um coeficiente 

 será:   

 

(A) 10 

(B) 20 

(C) 30 

(D) 35 

(E) 72 

 

02 – Num jogo de boliche, uma bola é lançada na horizontal contra uma barreira de pinos com o 

objetivo de derrubá-los. As forças que agem sobre a bola, um pouco antes dela atingir os pinos, estão 

melhor representadas pelo esquema: 

Dados: 

— desprezar qualquer efeito do ar sobre a bola e considerar o movimento da esquerda 

para a direita; 

— as intensidades das forças não estão representadas em escala. 

 

03 – Um automóvel de massa 1375 kg encontra-se em uma ladeira que forma 37° em relação à 

horizontal. Qual é o mínimo coeficiente de atrito para que o automóvel permaneça parado? 

Dados: sen (37°) = 0,6 e cos (37°) = 0,8. 

a)  = 0,25                  b)   = 1,0           c)   = 0,50               d)   = 1,25              e)   = 0,75 
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04 – O monumento de Stonehenge, na Inglaterra, é uma construção que impressiona pela sua 

grandiosidade, sobretudo por ter sido construído por volta de 2800 a. C. A maior pedra em Stonehenge 

mede cerca de 10 m e tem massa de 50 000 kg, tendo sido retirada de uma pedreira a 30 km de 

distância do local. Uma das hipóteses a respeito de como um povo tão primitivo teria sido capaz de 

realizar tamanha façanha supõe que a pedra teria sido arrastada em algum tipo de trenó primitivo por 

sobre a neve. Considerando um coeficiente de atrito cinético de 0,2 e que 500 pessoas teriam 

participado do arraste da enorme pedra de 50000 kg, realizado na horizontal e a velocidade constante, 

ao longo dos 30 km, e adotando  pode-se afirmar que o valor médio para o trabalho 

realizado por cada indivíduo seria de: 

  

(a) 2 000 kJ.                    (b) 5 000 kJ.               (c) 5 500 kJ.                (d) 6 000 kJ.                (e) 6 500 kJ. 

 
05 – Um corpo, apoiado em uma superfície plana e horizontal, sofre um deslocamento de 15 metros ao 

receber a ação de várias forças, conforme o desenho a seguir: (dados: 

e ) 

 

O trabalho realizado pela força NORMAL ao longo do deslocamento 

de 15 metros será: 

 

(a) Zero.          (c) 360 J.              (e) 580 J. 

(b) 1 J.             (d) 480 J. 

 

 

06 – Admita uma colisão frontal totalmente inelástica entre um objeto que se move com velocidade 

inicial  e outro objeto inicialmente em repouso, ambos com mesma massa. 

Nessa situação, a velocidade com a qual os dois objetos se movem após a colisão equivale a: 

(a)  

(b)  

(c)  

(d)  

(e)  

 

07 – Um avião parte do repouso da cabeceira de uma pista e tem 900 metros para realizar a 

decolagem. Sabendo que ele tem uma aceleração de módulo constante e igual a 2 m/s², qual é sua 

velocidade de decolagem? 

(A) 40 m/s;            (B) 60 m/s;           (C) 80 m/s;             (D) 100 m/s;        (E) 120 m/s. 

 

 

 

 

 

 



 

08 – Um bloco de massa 0,60kg é abandonado, a partir do repouso, no ponto A de uma pista no plano 
vertical. O ponto A está a 2,0m de altura da base da pista, onde está fixa uma mola de constante 
elástica 150N/m. São desprezíveis os efeitos do atrito e adota-se g = 10m/s². A máxima compressão da 
mola vale, em metros,  

a) 0,80  

b) 0,40  

c) 0,20    

d) 0,10  

e) 0,05 

 

 

 

09 – Um bloco de massa m = 0,1 kg comprime uma mola ideal, de constante elástica k = 100 N/m, de 

0,2 m (ver figura). Quando a mola é liberada, o bloco é lançado ao longo de uma pista lisa. Calcule a 

velocidade do bloco, em m/s, quando ele atinge a altura h = 1,2 m. 

 

 

10 – O trilho de ar é um dispositivo utilizado em laboratórios de física para analisar movimentos em que 

corpos de prova (carrinhos) podem se mover com atrito desprezível. A figura ilustra um trilho horizontal 

com dois carrinhos (1 e 2) em que se realiza um experimento para obter a massa do carrinho 2. No 

instante em que o carrinho 1, de massa 150,0 g, passa a se mover com velocidade escalar constante, o 

carrinho 2 está em repouso. No momento em que o carrinho 1 se choca com o carrinho 2, ambos 

passam a se movimentar juntos com velocidade escalar constante. Os sensores eletrônicos distribuídos 

ao longo do trilho determinam as posições e registram os instantes associa - dos a passagem de cada 

carrinho, gerando os dados do quadro. 

 

 

Com base nos dados experimentais, calcule o valor da massa do carrinho 2. 

 

 

 

 

 

 


