
 

 

PLANO DE RECUPERAÇÃO PARALELA - 2022 

RECUPERAÇÃO – TRIMESTRE: 1°  

Curso: Ensino Médio                                       Componente Curricular: Física 

Série/Ano: 3ª série EM 

Professor: Eduardo Cestare 

 

Habilidades: (EM13CNT101), (EM13CNT301), (EM13CNT308), (EM13CNT106) 

Conteúdo Selecionado:  

Livro 1 – Frente 1 – Aulas 3 a 5 – Movimento uniforme e movimento uniformemente 
variado 

Livro 2 – Frente 2 – Aula 8 – Introdução à Eletrodinâmica 

Livro 1 – Frente 3 – Aulas 2 a 4 – Calorimetria, mudanças de estado 
 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO:  

- Lista de Exercícios - 1,5 pontos 

- Avaliação - 8,5 pontos  

ORIENTAÇÕES DE ESTUDO:   

-  sempre preste atenção nas unidades; 

- calma na hora de resolver os exercícios, principalmente em calorimetria; 

- leia COM ATENÇÃO o enunciado, não tenha pressa para ler; 

- estude também com os exercícios do livro, não somente com a lista da recuperação. 



 

 

 

Nome: Número: Valor: 1,5 

Turma: 3ª Professor(a): Eduardo Cestare Nota: 

Componente Curricular: Física Data: 

          |           | 

Trimestre: 1º Ass.:  

 

1) [0,3 ponto] A distância do Sol até Mercúrio é de aproximadamente 58 milhões de quilômetros. 
Sabendo que a velocidade média da luz durante esse trajeto é de 300 000 quilômetros por 
segundo, determine o tempo aproximado, em minutos, do trajeto de um raio de luz do Sol até a 
superfície do planeta. 

 

 

 

 

 

 

2) [0,4 ponto] Um automóvel que se move com velocidade de 72 km/h é freado e desenvolve, então, um 
movimento uniformemente retardado, parando após percorrer 50 m. Determine o módulo da aceleração 
de retardamento, em m/s². 

 

 

 

 

 

3) [0,4 ponto] Aceleradores de partículas são ambientes em que partículas eletricamente carregadas 
são mantidas em movimento, como as cargas elétricas em um condutor. No Laboratório Europeu de 
Física de Partículas (Cern), está localizado o mais potente acelerador em operação no mundo. 
Considere as seguintes informações para compreender seu funcionamento: 

• Os prótons são acelerados em grupos de cerca de 3000 pacotes, que constituem o feixe do 
acelerador. 

• Esses pacotes são mantidos em movimento no interior e ao longo de um anel de cerca de 30 
km de comprimento. 

• Cada pacote contém, aproximadamente, 1011 prótons que se deslocam com velocidades 
próximas à da luz no vácuo. 

• A carga do próton é igual a 1,6 . 10-19 C e a velocidade da luz no vácuo é igual a 3 . 108 m/s. 
 

Nessas condições, determine a intensidade da corrente elétrica aproximada do feixe do Cern. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) [0,4 ponto] Aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da 
água até 70°C. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é de 30°C. Por isso, deve-se 
misturar a água aquecida com a água à temperatura ambiente de um outro reservatório, que se encontra 
a 25°C. Qual a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria na mistura para um banho à 
temperatura ideal? 

 

 


