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Turmas: 1001 e 1002 

 
FÍSICA - Professor: Alex 

 
QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA Física 

Quantidade de Questões 07 

Unidade(s) Temática(s) a ser(em) 
consultada(s) para a realização da 
Atividade: 

03 

Data que foi postado o trabalho 22 

Data limite para entrega do 
trabalho 

29 

E-mail para onde deve ser enviado 
o trabalho 

 professoralexmrodrigues@gmail.com 

OBSERVAÇOES 

Procure entregar o trabalho no dia em que ele foi 
passado. Assim, você terá uma semana inteira para 
descansar. 

 
Caro Aluno e Prezado Responsável, 

 
Fiquem atentos às diretrizes para a realização do trabalho avaliativo: 

1º. DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

O aluno terá até o dia acima 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, no horário 
estipulado no cronograma, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º. QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Será descrito no quadro acima a quantidade de questões a serem feitas, perfazendo um total 
de 70 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 
do professor (PRESTE BASTANTE ATENÇÃO PARA VER SE ELE ESTÁ CORRETO). Caso o 
aluno não tenha um scanner, e não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o mesmo 
poderá copiar o trabalho em uma folha e enviar uma foto para o e-mail especificado. 

6º. UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro acima a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do Positivo 
do 2º 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 Whatsapp 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 
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01 – Força peso de um corpo é a força gravitacional, exclusivamente atrativa, produzida por um 
segundo corpo de grande massa. Para a força peso representada na figura abaixo, pode-se afirmar que: 

 
 

a) o módulo da força peso é igual ao da normal. 
b) a reação da força peso está no centro do planeta Terra. 
c) a reação da força peso está na superfície de contato (o plano inclinado). 
d) o peso do corpo é igual à massa do mesmo. 
e) o peso é uma grandeza escalar. 

 
 
02 – Dois corpos com massas M1 e M2, este com 2 x 1020 kg de massa, estão separados por uma distância 

de 2 km em linha reta. Considere que a massa do corpo 1 é dez vezes maior do que a do corpo 2. A força 
gravitacional entre eles será: 

 
a) 6,67 x1022 N 
b) 6,67 x1023 N 
c) 6,67 x1024 N 
d) 6,67 x1025 N 
e) 6,67 x1026 N 

 
 
03 – Uma partícula de 200 g está na superfície de um planeta com massa de 5 x 1023 kg e raio 4 000 km 

(distância entre o centro do planeta até a superfície). A aceleração gravitacional que atua na partícula, no 
SI, está mais próxima de: 

 
a) 1,5 
b) 2,1 
c) 4,8 
d) 7,6 
e) 8,3 
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04 – O planeta Marte tem dois satélites, chamaremos de F1 e D1. Considere que F1 se mova em torno de 

Marte em um raio de aproximadamente de 10 000 km, já D1 se move com um raio de 20 000 km. O 
período da órbita de F1 é de 5 x 104 s, o período da órbita de D1 será: 

 
a) 1,1 x 105 s 
b) 1,14 x 105 s 
c) 1,2 x 105 s 
d) 1,3 x 105 s 
e) 1,4 x 105 s 

 
 
05 – Um corpo de massa M está sobre uma prateleira com inclinação de 60° em relação à horizontal. 

Considere que a intensidade da força normal que atua sobre o corpo de massa M é igual a 40 N. A massa 
M, em kg, é igual a: 

 
a) 4 
b) 6 
c) 8 
d) 10 
e) 12 

 
 
06 – O arranjo de polias da figura é preso ao teto para erguer uma massa de 24 kg, sendo os fios 

inextensíveis, e desprezíveis as massas das polias e dos fios. Desprezando os atritos, o valor do 
módulo da força necessário para equilibrar o sistema será de: 

 
 
 

(A) 60 N; 
(B) 120 N; 
(C) 240 N; 
(D) 250 N; 

            (E) 2400 N. 
 
 
 
 
07 – Uma mola, conforme mostra a figura, possui comprimento de 8 cm quando não existem corpos 

pendurados. Quando se coloca um corpo de 10 kg pendurado pela extremidade da mola seu 
comprimento passa ter 14 cm. Se pendurarmos um corpo de 8 kg o comprimento final da mola será: 

 
 

a) 10,5 cm 
b) 11,2 cm 
c) 11,8 cm 
d) 12,8 cm 
e) 14,6 cm 


