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TRABALHO DE RECUPERAÇÃO  
  

 
DATA: ___/12/2019 

 
Etapa: 3ª 

 
VALOR: 20 pontos 

 
NOTA: 

 
DISCIPLINA: Física  

 
SÉRIE: 3º ano 

 
TURMA:  

 

NOME COMPLETO: 
 

 

Nº: 

 

RELAÇÃO DO CONTEÚDO PARA A RECUPERAÇÃO FINAL 

 

FRENTE 01  

 Cap.: 2 – Movimento Uniforme; 

 Cap.: 5 – Movimento Circular; 

 Cap. 10 – Trabalho, potência e energia; 

 Cap. 11 – Impulso e quantidade de movimento.  

 

FRENTE 02 

 Cap.: 4 – Corrente elétrica; 

 Cap.: 5 – Resistores; 

 Cap.: 6 – Circuitos elétricos; 

 Cap.: 7 – Interação entre cargas elétricas e campo magnético; 

 Cap.: 8 – Fontes de campo magnético. 

 
FRENTE 03 

 Cap.: 1 – Termometria; 

 Cap.: 3 – Calorimetria; 

 Cap.: 12 – Ondulatória. 

 
ORIENTAÇÕES 

 

O aluno deverá preparar-se para a prova de recuperação: 

 

 Revendo as anotações feitas em sala de aula; 

 Revendo os exercícios que foram aplicados durante o ano letivo; 

 Estudando o conteúdo no livro didático. 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 

 

Trabalho – Resolução dos exercícios apresentados, tendo como objetivo auxiliar na fixação dos conteúdos. 

Valor: 20 pontos – O trabalho constará de 20 questões, sendo 15 questões discursivas e 05 fechadas. 

Data de entrega: ____/12/2018 (no dia da prova de recuperação de Física). 

Prova: Valor: 80 pontos – A prova constará de 15 questões, sendo 9 questões discursivas e 6 fechadas. 

 

INSTRUÇÕES PARA RESOLUÇÃO DESSES EXERCÍCIOS 

 

01. Respostas completas, corretas e organização na elaboração do trabalho serão critérios de correção. 

02. Fazer o exercício com atenção e não copiar dos colegas. Lembre-se que a melhor maneira de aprender a 

matéria é resolvendo todas as questões propostas. 

03. Resolver as questões nos espaços reservados para cada item. 

 

BOM TRABALHO! 
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TRABALHO DE RECUPERAÇÃO FINAL 

 

FRENTE 02 

Questão 1 (1,0 ponto) 
 

Uma bateria de smartphone de 4.000 mA h  e 5,0 V  pode fornecer uma corrente elétrica média de 4.000 mA  durante 

uma hora até que se descarregue. 

 

A) Calcule a quantidade de carga elétrica, em coulombs, que essa bateria pode fornecer ao circuito. 

 
B) Considerando que, em funcionamento contínuo, a bateria desse smartphone se descarregue em 8,0  horas, calcule a 

potência média do aparelho, em watts.  

 
 

Questão 2 (1,0 ponto) 
 

A figura mostra um circuito constituído de um resistor de resistência variável, chamado potenciômetro, associado em 

série a uma lâmpada de especificações 12 V 6,0 W,  ligados a uma fonte de 12 V.  Os fios de ligação têm resistência 

nula e a fonte é ideal. 

 
A) Para a situação na qual a resistência elétrica do potenciômetro for nula, calcule a intensidade da corrente elétrica, 

em ampères, que se estabelece no circuito. Determine a energia elétrica, em joules, consumida pela lâmpada em 5,0  

segundos. 
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B) Considerando que a resistência elétrica da lâmpada seja constante, qualquer que seja a diferença de potencial entre 

seus terminais e a temperatura em que se encontre, determine a resistência elétrica do potenciômetro, em ohms, 

quando a intensidade da corrente elétrica na lâmpada for igual a 0,20 A.   

 
 

Questão 3 (1,0 ponto) 
 

Considere o circuito da figura abaixo em que as resistências são dadas em k  e a bateria é considerada ideal com uma 

força eletromotriz de 12  Volts. 

 

 
 

A) Qual é a diferença de potencial no resistor 2R ?
 

 
 

B) Qual é a potência dissipada pelo circuito? 
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Questão 4 (1,0 ponto) 
 

Foi feito um estudo com uma associação de resistores (de acordo com a figura ao lado), a qual foi conectada a uma 

fonte de tensão com força eletromotriz de 7,5 V  e resistência interna "r ".  Os valores dos resistores da associação 

estão indicados na figura a seguir. 

 

 
Todos os fios condutores são ideais e os resistores são ôhmicos. Verificou-se uma intensidade de corrente elétrica no 

resistor 2R  de 0,5 A.  Assim, determine: 

 

 

 

A) O resistor equivalente da associação.  

 
 

B) A tensão elétrica nos extremos da associação de resistores. 

  
C) A resistência interna do gerador.  
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Questão 5 (1,0 ponto) 
 

Durante uma aula de eletricidade, um professor analisou um circuito elétrico composto por uma bateria, de tensão 

constante U  igual a 12 V,  e quatro resistores idênticos R  de 10 ,  conforme indicado no esquema. 

 

 
 

Determine, em ampères, a corrente elétrica que se estabelece na bateria.  

 
 

Questão 6 (1,0 ponto) 
 

 
 

A) entrando, saindo e entrando.    

B) entrando, saindo e saindo.    

C) saindo, saindo e entrando.    

D) entrando, entrando e entrando.    

E) saindo, entrando e saindo.    

  
 

 

 

 

 

 

 

Na figura abaixo, está representada a trajetória de uma partícula de 

carga negativa que atravessa três regiões onde existem campos 

magnéticos uniformes e perpendiculares à trajetória da partícula. 

 

Nas regiões I e III, as trajetórias são quartos de circunferências e, na 

região II, a trajetória é uma semicircunferência. A partir da trajetória 

representada, pode-se afirmar corretamente que os campos 

magnéticos nas regiões I, II e III, em relação à página, estão, 

respectivamente,   

 



6 

 

 

Questão 7 (1,0 ponto) 
  

A configuração do campo magnético terrestre causa um efeito chamado inclinação magnética. Devido a esse fato, a 

agulha magnética de uma bússola próxima à superfície terrestre, se estiver livre, não se mantém na horizontal, mas 

geralmente inclinada em relação à horizontal (ângulo α, na figura 2). A inclinação magnética é mais acentuada em 

regiões de maiores latitudes. Assim, no equador terrestre a inclinação magnética fica em torno de 0 ,  nos polos 

magnéticos é de 90 ,  em São Paulo é de cerca de 20 ,  com o polo norte da bússola apontado para cima, e em Londres 

é de cerca de 70 ,  com o polo norte da bússola apontado para baixo. 

 

 
 

Esse efeito deve-se ao fato de a agulha magnética da bússola alinhar-se sempre na direção  

 

A) perpendicular às linhas de indução do campo magnético da Terra e ao fato de o polo norte magnético terrestre estar 

próximo ao polo sul geográfico da Terra.     

B) tangente à Linha do Equador e ao fato de o eixo de rotação da Terra coincidir com o eixo magnético que atravessa a 

Terra.     

C) tangente às linhas de indução do campo magnético da Terra e ao fato de o polo norte magnético terrestre estar 

próximo ao polo norte geográfico da Terra.     

D) tangente às linhas de indução do campo magnético da Terra e ao fato de o polo norte magnético terrestre estar 

próximo ao polo sul geográfico da Terra.     

E) paralela ao eixo magnético terrestre e ao fato de o polo sul magnético terrestre estar próximo ao polo norte 

geográfico da Terra.     

 

FRENTE 01 

 

Questão 8 (1,0 ponto) 

 
 

A) 180.     

B) 330.     

C) 1.800.     

D) 2.000.     

E) 5.500.     

 

 

 

 

O agulhão bandeira é um recordista em velocidade, podendo chegar a 

surpreendentes  devido a sua forma hidrodinâmica e força 

física. Considerando essa velocidade escalar média constante durante 

 minutos, a distância que esse peixe é capaz de se deslocar é, em 

metros, de 

Lembre-se de que velocidade escalar média é a razão entre distância 

percorrida e tempo necessário para se percorrer tal distância.  
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Questão 9 (1,0 ponto) 
 

Um trabalhador mora a 2,4 km  de distância do seu emprego. Ele tem que decidir entre duas opções de transporte para 

chegar ao seu trabalho: de ônibus, cuja velocidade média em sua região é de 18 km h,  ou de bicicleta, com a qual ele é 

capaz de desenvolver uma velocidade média de 8 m s.  

 

Considerando que existe um ponto de ônibus bem em frente à sua casa e outro ponto em frente ao seu trabalho e, 

desconsiderando eventuais perdas de tempo na espera do ônibus, qual das opções abaixo apresenta o meio de 

transporte mais rápido e sua correta justificativa?  

 

A) Ônibus, pois essa opção apresenta maior velocidade média.     

B) Bicicleta, pois essa opção economizaria 3  minutos em relação ao ônibus.     

C) Ônibus, pois nessa opção o tempo gasto é de apenas 8  minutos.    

D) Bicicleta, pois nessa opção ele chegaria 5  minutos à frente do ônibus.   

 

Questão 10 (1,0 ponto) 
 

A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias 

tecnologias, como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa o sistema de engrenagens 

mostrado. De acordo com a figura, um motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens fazendo o ponteiro girar. A 

frequência do motor é de 18 rpm,  e o número de dentes das engrenagens está apresentado no quadro. 

 

 
 

A frequência de giro do ponteiro, em rpm,  é  

 

A) 1.    B) 2.    C) 4.    D) 81.    E) 162.     

 

Questão 11 (1,0 ponto) 
 

 
A) O trabalho total realizado sobre o objeto entre os instantes t 10 s  e t 60 s.   

 
 

O gráfico apresenta o comportamento da energia cinética em 

função do tempo para um objeto que se move em linha reta 

quando visto por um sistema inercial. 

Sabe-se que o objeto tem massa   

 

Levando em consideração os dados apresentados, determine: 
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B) O módulo da velocidade do objeto no instante t 45 s.   

 
 

Questão 12 (1,0 ponto) 
 

A usina hidrelétrica de Itaipu é formada por 20 unidades geradoras, que fornecem 19% da energia elétrica consumida 

no Brasil. Em cada uma das tubulações das unidades geradoras, passam 3600 m de água por segundo, sob ação da 

gravidade, que fazem girar a turbina e o gerador. A eficiência no processo de geração de energia elétrica é da ordem de 

75%. 

 

A) Se a altura da coluna d'água entre o ponto mais baixo e o ponto mais alto da tubulação é de aproximadamente h = 

120 m, calcule a potência elétrica gerada na usina. 

 
 

B) Calcule a energia fornecida pela usina durante um dia.  

 
 

Questão 13 (1,0 ponto) 
 

Numa das classes de provas de halterofilismo, conhecida como arranque, o atleta tem que levantar o peso acima da 

cabeça num ato contínuo. Nos jogos olímpicos de 2008, o atleta que ganhou a medalha de ouro levantou um corpo de 

165 kg. Considerando que o intervalo de tempo transcorrido para levantar o corpo até a altura de 2,0 m tenha sido de 

1,0 s, qual a potência requerida do atleta, em W? 
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Questão 14 (1,0 ponto) 

 

Uma xícara vazia cai de cima da mesa de uma cozinha e quebra ao chocar-se com o piso rígido. Se essa mesma xícara 

caísse, da mesma altura, da mesa da sala e, ao atingir o piso, se chocasse com um tapete felpudo, ela não se quebraria. 

 

A) Por que no choque com o piso rígido a xícara se quebra e no choque com o piso fofo do tapete, não? 

 

 

B) Suponha que a xícara caia sobre o tapete e pare, sem quebrar. Admita que a massa da xícara seja 0,10 kg, que ela 

atinja o solo com velocidade de 2 m/s e que o tempo de interação do choque é de 0,5 s. Qual a intensidade média da 

força exercida pelo tapete sobre a xícara?   

 
 

Questão 15 (1,0 ponto) 
 

Eduardo, de massa igual a 30 kg, está parado, sentado em seu carrinho de 10 kg, quando seu cachorro Zidane, de 20 kg 

de massa, vem correndo e pula em seu colo. Sabendo que o carrinho com Eduardo e Zidane passa a ter uma velocidade 

de 0,5 m/s, determine a velocidade do cachorro antes de ser apanhado pelo dono, considerando-a na direção horizontal.  

 
 

Questão 16 (1,0 ponto) 

 
Num determinado instante, a mola é liberada e se expande, impulsionando os blocos. Sabendo-se que depois de terem 

perdido contato com a mola a massa M2 passa a deslizar com velocidade v2 = 2 m/s, calcule o módulo da velocidade 

da massa M1. 

 

A figura representa uma mola, de massa desprezível, 

comprimida entre dois blocos, de massas M1 = 1 kg e M2 = 2 

kg, que podem deslizar sem atrito sobre uma superfície 

horizontal. O sistema é mantido inicialmente em repouso. 
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FRENTE 03 

 

Questão 17 (1,0 ponto) 
 

 
Baseando-se nesses dados, determine: 

 

A) a quantidade de calor gerado pela queima 2,5 g de castanhas. 

 
 

B) a temperatura da água, em grau Celsius, medida ao final do experimento.  

 

 

Questão 18 (1,0 ponto) 
 

Anelise lava a sua garrafa térmica com água filtrada, à temperatura de 20 C.  Coloca então, na garrafa, uma porção de 

200 g  de café que acabara de coar, a uma temperatura inicial 0.θ  Considerando-se a capacidade térmica da garrafa 

100 cal C,  o calor específico sensível do café 1,0 cal g C  e que, após algum tempo, a temperatura de equilíbrio do 

sistema garrafa/café tenha atingido 60 C,  calcule o valor de 0,θ  em ºC. 

 
 

 

 

 

Em uma aula experimental de calorimetria, uma professora 

queimou  de castanha-de-caju crua para aquecer  

de água, em um recipiente apropriado para diminuir as perdas 

de calor. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da 

medida da temperatura da água, após a queima total do 

combustível, ela concluiu que  da energia disponível foi 

aproveitada. O calor específico da água é  e sua 

temperatura inicial era de  
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Questão 19 (1,0 ponto) 
 

Na madrugada da sexta feira do dia 08 de fevereiro de 2019, dez sonhos deixaram de existir sob as chamas do Ninho 

do Urubu, centro de treinamento do Clube de Regatas do Flamengo, no Rio de Janeiro. Eram adolescentes, aspirantes 

a craques de futebol, que dormiam no alojamento do clube e foram surpreendidos pelas chamas advindas do aparelho 

de ar condicionado que, em poucos minutos, fizeram a temperatura local atingir valores insuportáveis ao ser humano. 

Essa temperatura na escala Celsius tem a sua correspondente na escala Fahrenheit valendo o seu dobro, adicionado de 

catorze unidades. 

 

Com bases nos dados fornecidos, calcule o valor da temperatura Celsius correspondente. 

 
 

Questão 20 (1,0 ponto) 

 
 

 
 

 

Na figura, mostra-se uma onda mecânica se propagando em um 

elástico submetido a certa tensão, na horizontal. Sabendo-se que a 

frequência da onda é f = 740 Hz, calcule a velocidade de 

propagação da onda, em m/s. 


