
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. 
 
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. 

9ª SÉRIE – FÍSICA – GABRIEL SEMANA:  06 



 
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 - A corrente elétrica através de um fio metálico é constituída pelo movimento de:  

a) cargas positivas no sentido da corrente.  
b) cargas positivas no sentido oposto ao da corrente.  
c) elétrons livres no sentido oposto ao da corrente.  
d) íons positivos e negativos.  
e) elétrons livres e íons positivos e negativos. 
 

 
08 - Com relação à condução da corrente elétrica pelos gases, é correta a afirmação:  
a) Alguns gases são naturalmente isolantes e outros condutores, conforme sua natureza química.  
b) O mecanismo da condução elétrica nos gases é semelhante ao dos metais.  
c) Não se conhece nenhum fenômeno que possa ser atribuído à passagem da corrente através dos gases.  
d) Os gases são normalmente isolantes; mas, em certas circunstâncias, podem tornar-se condutores.  
e) Os gases são normalmente ótimos condutores. 

 
 
09 - Considere um condutor metálico percorrido por uma corrente de intensidade 1 A e julgue a veracidade das 
afirmações a seguir.  

1. A intensidade de corrente de 1A corresponde a 1 coulomb por segundo.  

2. Em 10s, a quantidade de carga que atravessará uma região do condutor será de 10 C.  

3. Esta corrente elétrica corresponde a um fluxo de 6,25. 1018 elétrons por segundo. (Considere a carga 
elementar igual a 1,610–19C).  

4. A velocidade média dos elétrons que constituem a corrente é igual à velocidade da luz no vácuo 

5. O sentido convencional da corrente é oposto ao movimento dos elétrons-livres dentro do condutor. 

 
10 - A figura abaixo mostra como pode ocorrer um banho de prata em objetos, como por exemplo em talheres. 
O dispositivo consiste de uma barra de prata e do objeto que se quer banhar imersos em uma solução 
condutora de eletricidade. Considere que uma corrente de 6,0 A passa pelo circuito e que cada coulomb de 
carga transporta aproximadamente 1,1 mg de prata. 

 
 



 
 
a) Calcule a carga que passa nos eletrodos em uma hora.  
b) Determine quantos gramas de prata são depositados sobre o objeto da figura em um banho de 20 minuto. 
 
 
11 - No modelo de Böhr do átomo de hidrogênio, o elétron em dado estado, executa 6,01015 revoluções por 

segundo ao redor do próton, numa trajetória circular. Sendo a carga do elétron 1,6 10–19 C, calcule a 

intensidade de corrente elétrica num dado ponto da trajetória descrita pelo elétron. 
 
 
12 - Sabendo-se que a carga elétrica elementar vale e = 1,6 × 10–19 C, o número de elétrons que atravessa a 

seção transversal de um condutor, durante 30 s, para uma corrente de 3,2 A, é 
(A) 1 × 10²º 

(B) 2 × 10²º 
(C) 4 × 10²º 
(D) 5 × 10²º 
(E) 6 × 10²º 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


