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Processo Avaliativo – AVP - 3º Bimestre/2016 

                               Disciplina: Física – 3ª série EM A Data: 
             
 
Nome do aluno _______________________________________Nº _____Turma_________ 
 

Atividade Avaliativa: entregar a resolução de todas as questões. 
ATENÇÃO: Esta lista é o trabalho bimestral T2 

 

QUESTÕES DE FÍSICA A – RESUMO BIMESTRAL AULA 29 A 36 

01. O sistema representado na figura é abandonado sem velocidade inicial. Os três blocos têm massas 

iguais. Os fios e a roldana são ideais e são desprezíveis os atritos no eixo da roldana. São também 

desprezíveis os atritos entre os blocos (2) e (3) e a superfície horizontal na qual estão apoiados. 

 

O sistema parte do repouso e o bloco (1) adquire uma aceleração de módulo igual a a. Após alguns 

instantes, rompe-se o fio que liga os blocos (2) e (3). A partir de então, a aceleração do bloco (1) passa 

a ter um módulo igual a a’. 

Calcule a razão a’ / a. 

 

02. (UEPI) Três corpos estão interligados por fios ideais, conforme a figura. A força de tração T sobre o 

bloco 1 tem intensidade igual a 150N. 

 

As massas dos blocos valem respectivamente m1 = 50kg, m2 = 30kg e m3 = 20kg. As trações T1 no fio 

entre os blocos 1 e 2 e T2 entre os blocos 2 e 3 têm intensidades respectivamente iguais a:  

a) 75N e 45N.  

b) 75N e 30N.  

c) 45N e 75N.  

d) 40N e 30N.  

e) 30N e 75N. 

 



3ª série EM A/B  Disciplina: Física 
 

2 / 4 

03. (UFPE) Uma caixa de massa 10kg é ligada a um bloco de massa 5kg, por meio de um fio fino e 

inextensível que passa por uma pequena polia sem atrito, como mostra a figura. 

 

Determine o valor da força horizontal , em N,  que deve ser aplicada a caixa de modo que o bloco 

suba, com aceleração a=2,0m/s2. O coeficiente de atrito dinâmico entre a caixa e o piso é μ=0,10. 

Considere g=10m/s2. 

 

04. (Ufpe) Um carrinho com massa 1,0 kg, lançado sobre uma superfície plana com velocidade inicial 

de 8,0 m/s, se move em linha reta, até parar. O trabalho total realizado pela força de atrito sobre o 

objeto é, em J: 

a) + 4,0 b) - 8,0  c) + 16               d) – 32             e) + 64 

 

05. Um automóvel com massa de 800 kg desloca-se com velocidade de 20 m/s.. Ao ser freado, ele 

para após percorrer 16 metros. Adotando g=10m/s2. Determine: 

a) o trabalho da força de atrito. 

b) o coeficiente de atrito entre os pneus e a pista. 

c) o tempo decorrido até o carro parar. 

 

06. (FUVEST – SP ) No rótulo de uma lata de leite em pó lê-se “valor energético: 1509kj por 100g 

(361kcal)”. Se toda energia armazenada em uma lata contendo 400g de leite fosse utilizada para 

levantar um objeto de 10kg, a altura máxima atingida seria de aproximadamente (g = 10m/s²) 
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QUESTÕES DE FÍSICA B – RESUMO BIMESTRAL AULA 29 A 38 

07. 1. O gráfico abaixo representa uma onda que se propaga com velocidade igual a 300m/s. 

 

Determine: 

a) a amplitude da onda; 

b) o comprimento de onda; 

c) a frequência; 

d) o período. 

08. (PUC-PR) Uma corda de 1,0 m de comprimento está fixa em suas extremidades e vibra na 

configuração estacionária conforme a figura a seguir 

 

Conhecida a freqüência de vibração igual a 1000 Hz, podemos afirmar que a velocidade da onda na 

corda é: 

@a) 500 m/s  b) 1000 m/s  c) 250 m/s  d) 100 m/s  e) 200 m/s 

 

09. (Mackenzie SP/2006) As antenas das emissoras de rádio emitem ondas eletromagnéticas que se 

propagam na atmosfera com a velocidade da luz (3,0.105 km/s) e com frequências que variam de uma 

estação para a outra. A rádio CBN emite uma onda de frequência 90,5 MHz e comprimento de onda 

aproximadamente igual a: 

a) 2,8 m  @b) 3,3 m  c) 4,2 m  d) 4,9 m  e) 5,2 m 

 

10.  (UF JUIZ DE FORA) Duas esferas igualmente carregadas, no vácuo, repelem-se mutuamente 

quando separadas a uma certa distância. Triplicando a distância entre as esferas, a força de repulsão 

entre elas torna-se:  

a) 3 vezes menor 
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b) 6 vezes menor 

@c) 9 vezes menor 

d) 12 vezes menor  

e) 9 vezes maior  

 

11. Uma esfera recebe respectivamente cargas iguais a 2 μC  e -4 μC, separadas por uma distância 

de 5 cm. 

a) Calcule a força de atração entre elas. 

b) Se colocarmos as esferas em contato e depois as afastarmos por 2 cm, qual será a nova força de 

interação elétrica entre elas? 

 

12. As cargas estão localizadas no vácuo e as cargas elétricas Q1= 8mC e Q2 = 2mC estão fixas a 

uma distância de 1,5 m. Determine a posição de equilíbrio x para carga Q3 = - 4mC sob a ação 

exclusiva das forças eletrostáticas, colocada entre as cargas Q1 e Q2. 


