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SEMANA 2 

 
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: 

 
 
 

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. 
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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. O conceito de carga elétrica foi melhor compreendido após o desenvolvimento da teoria atômica. A matéria é constituída de 

átomos, que por sua vez são constituídos de um grande número de partículas elementares. Entre elas, podemos citar: prótons, 

elétrons, nêutrons etc. A respeito desse assunto, julgue os seguintes itens. 

1. O elétron e o próton são partículas carregadas, responsáveis pelas propriedades elétricas da matéria. 

2. A carga de um elétron é negativa, sendo em valor absoluto igual à de um próton. 

3. Um próton é repelido por um elétron. 

4. Carga elétrica é uma grandeza quantizada, pois, para corpos macroscópicos, só pode adquirir valores múltiplos da carga 

elementar. 

 

 

 

8. Ainda sobre as interações eletrostáticas julgue os ítens. 
1. O nêutron é uma partícula que não manifesta propriedades elétricas. 

2. Os prótons e os nêutrons estão concentrados no núcleo atômico, envolvidos por uma "nuvem" de elétrons, chamada eletrosfera. 

3. Existem três tipos de carga elétrica positiva, negativa e neutra. 

4. Carga elétrica é uma propriedade da matéria que surge sempre que o número de elétrons for diferente do número de 

prótons. 

 

9. Julgue os itens sobre cargas elétricas e sua conservação; 

 1. O numero total de cargas elétricas de um sistema isolado tende a diminuir 

2. Um corpo neutro não é atraído nem repelido por um corpo com carga positiva. 

3. A carga elétrica é quantizada 

4. Uma lâmpada ligada está sendo alimentada por energia transportada pelos elétrons da corrente elétrica. 

Após chegar na lâmpada os elétrons são consumidos para gerar a luz. 

5. A soma das cargas antes e depois de um processo de eletrização é sempre constantes se o sistema for 

isolado. 
 

 

10. A matéria, em seu estado normal, não manifesta propriedades elétricas. No atual estágio de 

conhecimentos da estrutura atômica, isso nos permite concluir que a matéria: 

a) é constituída somente de nêutrons.                          

 b) possui maior número de nêutrons que de prótons. 

c) possui quantidades iguais de prótons e elétrons.      

d) é constituída somente de prótons. 

 

11. Quando você liga um televisor, o material que reveste a tela internamente, perde uma grande quantidade 

de elétrons e se torna eletricamente carregado. 



 

Você pode verificar a presença dessa carga aproximando o braço da tela e notando como os pêlos ficam "em 

pé". Julgue os itens sobre o acontecimento descrito acima; 

1. O revestimento da tela adquire carga positiva, pois perde muitos elétrons 

2. Um corpo isolante possui mais elétrons do que prótons. 

3. Quando um corpo está carregado positivamente podemos dizer que recebeu prótons. 

4. Os pelos do braço ficam em pé, pois já estavam com carga negativa. 

5. Um corpo condutor é aquele que possui elétrons fracamente ligados. 

 

12. Um objeto de cobre está inicialmente neutro e após um processo de eletrização acaba perdendo 

250 elétrons. Qual a carga elétrica do objeto de cobre após a eletrização? 

 

 

 

 

 

 


