
1. Endereço de e-mail *

2.

3.

Marcar apenas uma oval.

2 F

4 F

6 F

8 F

16 F

Atividade - Física 3º ANO - Colégio
Promove
Atividade referente a Força Elétrica, Campo Elétrico e Movimento Retilíneo Uniforme a ser 
enviada até dia 23/03/2020 (23:55)
*Obrigatório

Nome do Aluno *

Considerando que uma força F de interação elétrica entre duas cargas Q,
situadas no vácuo, se dá quando a distância entre as mesmas é igual a d. Sendo
esta distância reduzida a metade, qual será a nova relação entre a nova
intensidade de força F' e a intensidade da força F na situação inicial? *
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Três esferas metálicas idênticas encontram-se fixas e isoladas eletricamente de
sua vizinhança, como mostra a Figura abaixo. Inicialmente, as esferas P, Q e R
encontram-se carregadas eletricamente com 2,00 uC, 4,00 uC e – 6,00 uC,
respectivamente. Neste momento inicial, o módulo da força de interação elétrica
entre P e Q é F1 . As esferas P e Q são, então, postas em contato e afastadas
novamente. Em seguida, as esferas Q e R são postas em contato e depois todas
as esferas retornam às suas posições iniciais. Agora o novo módulo da força de
interação elétrica entre P e Q passa a ser F2 .O valor da razão F1/F2 é,
aproximadamente, *

Duas pequenas partículas, inicialmente, estão eletricamente neutras. Retiram-se,
então, 50 Giga elétrons de uma delas que são transferidos para a outra
partícula.A seguir, elas são separadas de 2,0 cm, no vácuo. A intensidade da
força elétrica entre as partículas será, em newtons é: *
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Certo

Errado
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Região 1

Região 2

Região 3

Regiões 2 e 4

Regiões 1 e 3

Após ter sido atritada por uma lã, determinada esfera de vidro pequena adquiriu
uma carga Q = 4 C. Essa esfera carregada foi, em seguida, aproximada de uma
das extremidades de uma barra de cobre isolada eletricamente.Considerando
que a carga elementar do elétron seja de 1,6 × 10-19 C, julgue o item seguinte. "A
barra de cobre terá carga nula ao ser aterrada" *

Considere o sistema de esferas concêntricas mostrado na figura abaixo. A esfera
mais interna é feita de um material isolante, porém está carregada positivamente
(região 1). As regiões 2 e 4 estão vazias. A região 3 é uma casca esférica
condutora com carga Q positiva. Em aual(is) região(ões) o campo elétrico é nulo?
*
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não é possível precisar nada sobre a velocidade instantânea durante o percurso
entre os dois radares.

não existe nenhuma relação entre a velocidade média e a velocidade instantânea
durante o percurso entre os dois radares.

existe um único instante t em que o automóvel atinge a velocidade de 90 km/h
durante o percurso entre os dois radares.

existe ao menos um instante em que o automóvel atinge a velocidade de 90 km/h
durante o percurso entre os dois radares.

o automóvel não ultrapassou o limite de velocidade em nenhum momento durante o
percurso entre os dois radares.
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1 hora e 30 minutos.

1 hora e 45 minutos.

2 horas e 5 minutos.

2 horas e 15 minutos.

2 horas e 25 minutos.

Uma auto-estrada cujo limite de velocidade é 80 km/h tem dois radares
localizados a uma distância de 6 km um do outro. Um automóvel passa pelo
primeiro radar com velocidade de 60 km/h. Quatro minutos depois, o mesmo
automóvel passa pelo segundo radar com velocidade de 50 km/h. Podemos
afirmar que: *

Um ciclista, em velocidade constante, gastou 3 horas para percorrer um trajeto
de 16 km. Quanto tempo esse ciclista gastou para fazer os primeiros 12 km desse
trajeto? *
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médias do objeto calculadas em um determinado intervalo de tempo t.

médias do objeto calculadas em intervalos de tempo cada vez maiores, contendo
t.

maiores do objeto calculadas em intervalos de tempo cada vez menores, contendo
t.

maiores do objeto calculadas em intervalos de tempo cada vez maiores, contendo
t.

médias do objeto calculadas em intervalos de tempo cada vez menores, contendo
t.
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O movimento é retilíneo uniformemente variado com aceleração igual a 2 m/s^2.

O movimento é retilíneo uniformemente variado com velocidade inicial igual a 40
m/s.

O movimento é retilíneo uniforme com aceleração igual a 1 m/s^2.

movimento é retilíneo uniforme com posição inicial igual a 40 m.

A física clássica mostra que velocidade instantânea de um objeto no instante t é
o limite das velocidades *

Um objeto se desloca de acordo com a equação S = 40 + 10t + t^2 com dados
no SI. Em relação à equação do movimento, marque a opção correta. *
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63 km/h.

72 km/h.

81 km/h.

90 km/h.

99 km/h.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Durante uma ultrapassagem de um ônibus por uma camionete, um físico que
anda de carona neste veículo pega o seu cronômetro e mede o tempo de
duração dessa ultrapassagem. Do instante em que a frente da camionete está
alinhada com a traseira do ônibus até que a traseira da camionete se alinhe com
a frente do ônibus, passam-se 10 segundos. Sabendo que a velocidade
registrada pelo velocímetro da camionete é constante e de 90 km/h durante
toda a ultrapassagem e que os comprimentos da camionete e do ônibus são,
respectivamente, 5 metros e 20 metros, qual a velocidade do ônibus? (Suponha
o trecho de estrada retilíneo durante a ultrapassagem). *
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