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SEMANA 02 
 

1. Uma pessoa está caminhando num circuito fechado, por exemplo, a pista interna de um parque na 

sua cidade. Ela começa a caminhada num ponto e termina no mesmo ponto. A respeito dessa 

caminhada podemos afirmar que: 

A) O deslocamento escalar da pessoa é igual ao comprimento da pista. 

B) O deslocamento da pessoa foi nulo. 

C) As posições escalares da pessoa são crescentes. 

D) A distância percorrida pela pessoa foi menor que seu deslocamento escalar. 

 

2. Dizemos que os conceitos de movimento e repouso são relativos, pois dependem do sistema de 

referência estabelecido. Com base nisso, julgue os itens que se seguem. 
1. Um corpo parado em relação a um referencial pode estar em movimento em relação a outro 

referencial. 

2. Um livro colocado sobre uma mesa está em repouso absoluto, pois, para qualquer referencial 

adotado, sua posição não varia com o tempo. 

3. Em relação a um edifício, o elevador estacionado no terceiro andar está em repouso, porém, 

em relação ao Sol o mesmo elevador encontra-se em movimento. 

 

 

3. Sobre seus conhecimentos de cinemática, julgue os ítens. 

 

 1.Se um móvel estiver em movimento em relação a um certo referencial, estará em 
movimento em relação a qualquer outro referencial. 
 

 2. Se um corpo A estiver em repouso em relação a um corpo B, então B poderá estar 
em movimento em relação ao A. 

 
 3. A Terra é um corpo em repouso. 
 

 
 

4.Num bairro, onde todos os quarteirões são quadrados e as ruas paralelas distam 100 m 
uma da outra, um transeunte faz o percurso de P a O pela trajetória representada no 
esquema a seguir. O deslocamento vetorial desse transeunte tem módulo, em metros, 

igual a: 
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a) 300 b) 350 c) 400 d) 500 e) 700  

 

 

5. Um móvel parte do ponto km 14 de uma rodovia as 15h e chega em seu destino km 134 as 16h e 

30 minutos. Calcule a velocidade média deste móvel durante esse percurso citado. 

 

 

6. Um veículo trafega a 108 km/h em uma autoestrada, onde a velocidade máxima permitida é 110 
km/h. Ao tocar o telefone celular do condutor, imprudentemente ele desvia sua atenção para o 
aparelho ao longo de 4s. A distância percorrida pelo veículo durante os 4 s em que se movimentou 
sem a atenção do condutor, em m, foi igual a: 

a) 132. 
b) 146. 
c) 168. 
d) 120. 
 

 

7. Os conceitos de calorimetria são muitas vezes usados de maneira diferente no cotidiano e no 

meio científico. Explique a diferença entre os conceitos de temperatura e calor. 

 

8. Ao ganhar ou perder energia térmica, um corpo pode variar sua temperatura ou mudar seu 

estado físico. Dois objetos (A e B) possuem a mesma massa e recebem a mesma quantidade de 

energia, mas o objeto A possui maior calor específico que B. Qual deles sofre maior variação de 

temperatura? 

 

9. Quando um objeto vai de -20 °C até 30 °C, qual será a variação de temperatura sofrida por ele? 

 

10. A água possui calor específico de 1 cal/g.°C e o ferro 0,2 cal/g.°C. Qual desses materiais é mais 

fácil de aquecer (em termos energéticos)? 

 

11. Um objeto de 100 g de massa recebe 500 calorias e sua temperatura sobe 10 °C, sem variar 

seu estado físico. Qual o calor específico do material que compões esse objeto? 

 

12. O que ocorre com a energia recebida pelas partículas de um objeto quando este está em ponto 

de fusão? 


