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Turma: 2001 

 
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: 

11 

Data que foi postado o trabalho 22/07 

Data limite para entrega do 
trabalho 

29/07 

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 – Ao analisar por 32 anos as temperaturas da superfície global registradas por satélites, os cientistas 
encontraram o ponto mais frio da Terra. Eles descobriram que, em agosto de 2010, em um cume no 
Planalto do Leste da Antártica, a temperatura atingiu . 

                                                                                  (http://oglobo.globo.com. Adaptado.) 

Se registrada por um termômetro graduado na escala Celsius, o valor dessa temperatura seria: 

a) 57 °C 
b) -57 °C 
c) 93,3 °C 
d) -93,3 °C 
e) 103 °C 

 
 

02 – Em um laboratório de pesquisas, um cientista mediu a temperatura na qual um certo gás se liquefez, 
obtendo um valor extremamente baixo. Qual dos valores seguintes poderia ter sido encontrado por ele?  

 
(A) -327 ºC; 
(B) -15 K 
(C) -2 K 
(D) -500 ºF 
(E) -253 ºC 

 
 

03 – O Slide, nome dado ao skate futurista, usa levitação magnética para se manter longe do chão e ainda ser 
capaz de carregar o peso de uma pessoa. É o mesmo princípio utilizado, por exemplo, pelos trens 
ultrarrápidos japoneses. Para operar, o Slide deve ter a sua estrutura metálica interna resfriada a 
temperaturas baixíssimas, alcançadas com nitrogênio líquido. Daí a “fumaça” que se vê nas imagens, que, 
na verdade, é o nitrogênio vaporizando novamente devido à temperatura ambiente e que, para permanecer 
no estado líquido, deve ser mantido a aproximadamente –200 graus Celsius. Então, quando o nitrogênio 
acaba, o skate para de “voar”.  

 
Fumaça que aparenta sair do skate, na verdade, é nitrogênio em gaseificação (Foto: Divulgação/Lexus) 

 
Fonte: www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2015/07/comofunciona-o-skate-voador-inspirado-no-filme-de-volta-para-o-futuro-2.html. Consultado em: 03/07/2015 

  

 

 
Trabalho Avaliativo - Física - Professor(a): Alex 

2º Bimestre  

Nome: _______________________________________________________________ 

Número: ______  Turma: __________  Nota: _______ 
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Com relação ao texto, a temperatura do nitrogênio líquido, , que resfria a estrutura metálica interna do 
Slide, quando convertida para as escalas Fahrenheit e Kelvin, seria respectivamente: 
  

(A)  

 
04 –  Um termômetro é encerrado dentro de um bulbo de vidro onde faz vácuo. Suponha que o vácuo seja 

perfeito e que o termômetro esteja marcando a temperatura ambiental, 25 ºC. Depois de algum tempo, a 
temperatura ambiental se eleva a 30 ºC. Observa-se, então, que a marcação do termômetro: 
a) mantém- se a 25 ºC, qualquer seja a temperatura ambiente. 
b) tende a reduzir-se continuamente, independente da temperatura ambiente. 
c) eleva-se também, e tende a atingir o equilíbrio térmico com o ambiente. 
d) tente a atingir o valor mínimo da escala de termômetro. 
e) vai se elevar, mas nunca atinge o equilíbrio térmico com o ambiente. 

 
 
05 – Uma das aplicações da dilatação térmica é de determinação do espaçamento que deve ser deixado 

entre dois corpos para evitar que a dilatação ou a contração causem deformidades e/ou problemas. Trilhos 

de aço têm coeficiente de dilatação relativamente baixo ( -1) e, mesmo assim, para um trilho 
de 25 metros, a uma temperatura de , foi calculado que o espaçamento deve ser de 13 mm. Qual é a 
temperatura máxima a que o trilho pode ser submetido sem que haja danos à estrutura? 

a) 50 °C 
b) 70 °C 
c) 75 °C 
d) 82 °C 
e) 100 °C 

 
 
 
06 – Uma chapa retangular de zinco, de dimensões , sofre elevação uniforme de  em sua 

temperatura. Sabe-se que, o coeficiente de dilatação linear do zinco é . Nesse aquecimento, 
calcule o aumento da área da chapa, em cm². 

a) 2 cm² 
b) 2,5 cm² 
c) 1 cm² 
d) 1,2 cm² 
e) 3 cm² 

 
 
07 – Um recipiente de ferro com  de volume é aquecido de  a . Sabendo que o 

coeficiente de dilatação volumétrica do ferro é de , o novo volume do recipiente é de: 
a) 1400 cm³ 
b) 1000 cm³ 
c) 800 cm³ 
d) 600 cm³ 
e) 400 cm³ 

 
  
 


