
 

 

Tarefa 02 – Professor Moisés 
 
01. Você está viajando pela estrada, sentado(a) na poltrona de um ônibus. Cite um referencial em relação ao 

qual você está em repouso e outro referencial em relação ao qual você está em movimento. 
 
02. Na figura abaixo, observe que um avião reabastece o outro em pleno voo. Pode-se afirmar que os aviões 

estão em repouso? Explique. 

 
 
03. Considere três objetos A, B e C. Se A está em movimento em relação a B e B está em movimento em 

relação a C, então A está em movimento em relação a C? Explique. 
 
04. Explique por que podemos afirmar que os movimentos são relativos. 
 
05. Faça o que se pede: 

a) Desenhe uma estrada e marque as seguintes posições ocupadas por uma pessoa: S1 = 30 m; S2 = 55 
m; S3 = - 10 m; S4 = - 25 m. 

b) Calcule o deslocamento e a distância percorrida entre as posições:  
S1 e S2;  
S1 e S3;  
S2 e S4;  
S3 e S4. 

 

06 e 07 - Responda as questões 1 e 2 da página 87 do livro Araribá Plus 9. 
 
08. O que acontece com a distribuição de cargas de um material eletricamente carregado, quando se trata de 

um: 
a) Condutor; 
b) Isolante. 

 
09. Para que um corpo inicialmente neutro se torne carregado é necessário que ele ganhe/perca prótons ou 

elétrons? Justifique. 
 
10. Complete: 

a) Cargas de mesmo sinal se ________. 
b) Cargas de sinais ________ se atraem. 
c) Se uma esfera A tem carga positiva e repele a esfera B, isso significa que B possui carga _________. 
d) Um corpo neutro passa a ter carga negativa se __________ elétrons. 
e) Um corpo neutro passa a ter carga positiva se __________ elétrons. 
f) Se um corpo A ceder elétrons para um corpo B, A fica carregado ____________ e B _____________. 
g) Se um corpo A receber elétrons de um corpo B, A fica carregado ____________ e B _____________. 

 
 
 


