
FORMULÁRIO DE TAREFA MÍNIMA 

 
 
 
 

QUESTÕES 
 

01 - Um móvel parte da posição 10m, em movimento retilíneo e uniforme, e 5s depois, passa pela posição 

30m. Determine:  
a) a velocidade do móvel;  
b) a equação horária do movimento; 
c) classifique o movimento; 
 
02 -  No instante t = 0 um ciclista encontra-se na posição indicada na figura. Ele realiza um movimento 

retilíneo uniforme, com velocidade escalar de valor absoluto 10 m/s.  
 

 
a) Escreva a função horária do espaço do movimento do ciclista.  
b) Em que instante ele passa pela origem O dos espaços? 
c) Classifique o movimento do ciclista. 

 
03 - Dois carros, A e B, movem-se em movimento uniforme e no mesmo sentido. No instante t = 0, os 
carros encontram-se nas posições indicadas na figura. Suas velocidades são dadas em valor absoluto. 
Determine:  

 

 
 

a) O instante em que A encontra B;  
b) A que distância da posição inicial de A ocorre o encontro. 

 
04 - Dois carros movem-se em movimento uniforme, um de encontro ao outro. Suas velocidades escalarem 
têm módulos 12 m/s e 8 m/s, respectivamente. No instante t = 0 os carros ocupam as posições indicadas 

na figura: 
 

 
a) Escreva a função horária da posição do objeto A  e B. 
b) Em que posição ocorre o encontro dos objetos. 
c) A que distância de A ocorreu o encontro. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

8ª SÉRIE – FÍSICA – GABRIEL E CÍCERO SEMANA:   



 
 
 

05 - Dois automóveis, A e B, movem-se em movimento uniforme e no mesmo sentido. Suas velocidades 
escalares têm módulos respectivamente iguais a 15 m/s e 10 m/s. No instante t = 0, os automóveis 
encontram-se nas posições indicadas abaixo. 

 
a) Escreva a função horária dos dois objetos. 
b) Quanto tempo demora para o objeto A alcançar B. 
c) A que distância da posição inicial de A ocorre o encontro 

 
 

06 - Duas esferas A e B movem-se ao longo de uma linha reta, com velocidades constantes e iguais a 4 
cm/s e 2 cm/s.  A figura mostra suas posições num dado instante. 

 
A posição, em cm  em que A alcança B é 

a) 4.    

b) 8.    

c) 11.    

d) 12.    

07 - Um objeto de massa m recebe uma quantidade de calor Q = 2 J e sofre uma variação de 

temperatura T 25 C.Δ    Sabe-se que o objeto tem um calor específico c 2 J g C.   Determine a massa 

do objeto sabendo que não houve alteração de seu estado físico durante o processo e que toda a energia 

fornecida resultou em variação de temperatura, sem quaisquer perdas para o meio externo. 

 

08 - Uma bolsa térmica com 500 g de água à temperatura inicial de 60 ºC é empregada para tratamento da 
dor nas costas de um paciente. Transcorrido um certo tempo desde o início do tratamento, a temperatura da 
água contida na bolsa é de 40 ºC. Considerando que o calor específico da água é 1 cal/(g.ºC), e supondo que 
60% do calor cedido pela água foi absorvido pelo corpo do paciente, a quantidade de calorias recebidas pelo 

paciente no tratamento foi igual a 

 a) 2 000. b) 4 000. c) 6 000. d) 8 000. e) 10 000. 

  

09 - Um recipiente de capacidade térmica desprezível contém 100 g de gelo à temperatura de  10,0 °C. O 

conjunto é aquecido até a temperatura de 10,0 °C através de uma fonte térmica que fornece calor à razão 

constante de 1.000. cal/min. Quanto tempo levou esse aquecimento? 

        Dados: calor específico do gelo: 0,50 cal/g.C ; calor específico da água: 1,0 cal/g.°C ;calor latente de 
fusão    do gelo: Lf 80 cal/g 

  

10 - Uma chaleira, contendo um litro de água a 20º C, é colocada sobre uma chama. Quando a água atinge 
80º C, a chaleira é retirada da chama. Desconsiderando as perdas de energia para o ambiente, é possível 

afirmar:  

I. A chama cede energia para a chaleira que, por sua vez, cede energia para a água. Por isso, a temperatura 
da água aumenta.  

II. A quantidade de energia recebida pela água é de 60.000 cal.  

III. Qualquer adição de energia levaria a água a entrar em ebulição. 

Está(ão) correta(s)  

a) apenas I. b) apenas II. c) apenas III. d) apenas I e II. e) I, II e III. 

 



 

11 - Quando se está ao nível do mar, observa-se que a água ferve a uma temperatura de 100ºC. Subindo 
uma montanha de 1000m de altura, observa-se que 

a) a água ferve numa temperatura maior, pois seu calor específico aumenta.  

b) a água ferve numa temperatura maior, pois a pressão atmosférica é maior.  

c) a água ferve numa temperatura menor, pois a pressão atmosférica é menor.  

d) a água ferve na mesma temperatura de 100ºC independente da pressão atmosférica.  

e) a água não consegue ferver nessa altitude. 

 

12 - Num dia ensolarado, a água do mar não se aquece tão rapidamente quanto a areia de uma praia. Isso 
acontece porque:  

a) o calor específico da água é bem maior do que o da areia.  

b) a capacidade térmica da água é pequena.  

c) o calor latente da água é pequeno.  

d) o volume de água é muito grande. 

e) o calor específico da areia é maior que o da água. 
 


