
RELAÇÃO DO CONTEÚDO PARA A RECUPERAÇÃO FINAL 

 

01. RELAÇÃO DO CONTEÚDO 

 Ótica 

Reflexão da luz 

Refração da luz 

Cor de um objeto iluminado com luz monocromática 

Formação de imagens em espelhos planos e esféricos 

 Ondas 

Ondas longitudinais e transversais 

Propagação das ondas mecânicas 

Propriedades das ondas 

Ondas sonoras 

 Eletrostática 

Cargas elétricas 

Processos de eletrização 

 

Transferência de cargas e raios na natureza. 

 

02. ORIENTAÇÕES 

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

▪ Revendo as anotações feitas em sala de aula e estudos dirigidos; 

▪ Revendo os exercícios que foram aplicados durante o ano letivo; 

▪ Estudando o conteúdo no livro Didático. 

 

03. 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 14 questões discursivas e 6 fechadas. 

Data de entrega: 16/12/2019 

 

 Prova: Valor: 80 pontos (Física e Química) -  A prova constará de 15 questões, sendo 9 

questões discursivas e 6 fechadas. 
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04. INSTRUÇÕES PARA RESOLUÇÃO DESSE EXERCÍCIO 

 

01. Não é necessário copiar as questões. Anexe esta folha no trabalho.  

02. Numere as respostas seguindo a mesma ordem desta folha, destacando os números e os itens 

das questões. As questões fechadas deverão ser resolvidas nesta folha, transcrevendo a opção 

correta para a folha de respostas. 

03. O trabalho poderá ser digitado. Se o fizer manuscrito responda a caneta. 

04. Entre uma questão e outra saltar duas linhas. Entre os itens da mesma questão uma linha. 

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

correção. 

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

aprender a matéria é resolvendo os exercícios. 

                                                 BOM TRABALHO!  

 

QUESTÃO 1 - 1 ponto 
Uma bandeira do Brasil é iluminada com luz monocromática (uma única cor) Vermelha. 

Determine a cor das partes seguintes:      

a) Retângulo 

b) Losango 

c) Circulo 

d) Estrelas 

e) Faixa 

f) Letras 

 

QUESTÃO 2 - 1 ponto 

Explique como se formam os eclipses solar e lunar. Faça ilustrações para ajudar na explicação. 

 

QUESTÃO 3 - 1 ponto 

 

As figuras a seguir mostram uma vela colocada em frente a um espelho côncavo. Determine em 

cada caso a posição da imagem desta vela formada pelo o espelho. 

 

 



 
 

 

 
 

 

QUESTÃO 4 - 1 ponto 
 

A figura abaixo representa uma onda periódica propagando-se na água (a onda está representada de 

perfil). Cada quadradinho possui 1 m de lado. 

 

 
Determine a Amplitude e o Comprimento desta onda. 

 

QUESTÃO 5 - 1 ponto 
 

Uma pessoa toca no piano uma tecla correspondente à nota mi e, em seguida, a que corresponde a sol. 

Pode-se afirmar que serão ouvidos dois sons diferentes. Cite a propriedade física que permite a 

identificação destes sons. 

 

QUESTÃO 6 - 1 ponto 

Uma pessoa toca no piano uma tecla correspondente à nota mi e, em seguida, a que corresponde a sol. 

Pode-se afirmar que serão ouvidos dois sons diferentes. Cite a propriedade física que permite a 

identificação destes sons. 



 

QUESTÃO 7 - 1 ponto 

Um corpo metálico A com excesso de cargas elétricas negativas e colocado em contato com outro 

corpo metálico B inicialmente neutro. Explique se acontece movimento de cargas elétricas entre este 

corpos e que tipo de carga se movimentará entre eles. 

 

QUESTÃO 8 - 1 ponto 

 

 Três corpos X, Y e Z estão eletrizados. Se X atrai Y e este repele Z, podemos afirmar 

que certamente: 

a) X e Y têm cargas positivas. 

b) Y e Z têm cargas negativas. 

c) X e Z têm cargas de mesmo sinal. 

d) X e Z têm cargas de sinais diferentes. 

e) Y e Z têm cargas positivas. 

QUESTÃO 9 - 1 ponto 

 

Os corpos eletrizados por atrito, contato e indução ficam carregados respectivamente com 

cargas de sinais: 

a) iguais, iguais e iguais; 

b) iguais, iguais e contrários; 

c) contrários, contrários e iguais; 

d) contrários, iguais e iguais; 

e) contrários, iguais e contrários. 
 

QUESTÃO 10 - 1 ponto 

Considere duas esferas metálicas idênticas. A carga elétrica de uma é Q e a da outra é -2Q. 

Colocando-se as duas esferas em contato, a carga elétrica da esfera que estava, no início, 

carregada positivamente fica igual a: 

a) 3 Q/2 

b) Q/2 

c) -Q/2 

d) -3Q/2 

e) -Q/4 

 

 

 

 

 

  

https://www.coladaweb.com/fisica/mecanica/atrito-forca-de-atrito

