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Física 3º Ano  

Atividade para quarta-feira (01 de julho de 2020) –1 hora-aula. 

 

Exercícios da apostila semiextensivo – página 948 e 949– exercícios 4 ao 6. 

 

 

MATEMÁTICA 3º Ano  

 

Resposta da atividade de terça-feira (30 de junho de 2020)  

 

Matemática financeira: Juros Simples e Composto – exercícios apostila  

semiextensivo - página 204 – exercícios 1 ao 3. 

 

1) Alternativa A 

M = C (1+i.t) 

M = 1000.(1+0,1.2) 

M = 1200,00 

 

1.200-700 = 500,00 

 

M = C (1+i.t) 

M = 500(1+0,1.1) 

M = 550,00 

 

 



2) Alternativa A 

J = c .i.t 

320= 1000.i.4 

i = 0,08 = 8% 

 

J = c.i.t 

600 = 1200.i . 5 

i = 0,1 = 10% 

 

 

3) Alternativa A 

M = C (1+i.t) 

M = 5000(1+0,03x) = 150x + 5000 
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AVALIAÇÃO DE FÍSICA 

 

Email: nadiagarridoalves@gmail.com 

1- Dentre as observações realizadas por Faraday “quanto mais rápida for à variação do fluxo 

magnético, maior será a fem gerada.” Explique com suas palavras essa observação lembrando da 

expressão matemática que evidencia o que Faraday observou.  

 

 

 

2- UFPA – Para ser atraído por um ímã, um parafuso precisa ser: 

a) Mais pesado que o ímã. 

b) Mais leve que o ímã. 

c) De latão e de cobre. 

d) Imantado pela aproximação do ímã. 



e) Formado por uma liga de cobre e zinco. 

  

3- UFES- Quando magnetizamos uma barra de ferro estamos: 

a) Retirando elétrons da barra. 

b) Acrescentando elétrons á barra. 

c) Retirando ímãs elementares da barra. 

d) Acrescentando ímãs elementares da barra. 

e) Orientando os ímãs elementares da barra. 

 

4- Cesulon – PR – Adaptado – Serrando transversalmente um ímã em forma de barra: 

a) As duas partes se desmagnetizam. 

b) Obtêm-se um pólo norte e um pólo sul isolados. 

c) Na secção de corte, surgem pólos contrários aqueles das extremidades das partes. 

d) O pólo norte conserva-se isolado, mas o sul desaparece. 

e) O pólo sul conserva-se isolado, mas o pólo norte desaparece. 

 

 

5- Sobre os ímãs, some as questões corretas: 

(01) Pólos magnéticos de mesmo nome repelem-se. 

(02) Pólos magnéticos de nomes contrários se atraem. 

(04) Cortando um ímã de barra ao meio, cada uma das partes continua com pólos norte e sul. 

(08) Todo ímã tem dois pólos: norte e sul. 

 

 

 

 

 

 

 

6- “A agulha de uma bússola nada mais é que um ímã em que seu pólo norte sempre aponta para o 

norte magnético da Terra”. Você concorda ou não com essa afirmativa? Justifique sua resposta: 

 

 

 

 

 

7 –  PUC – SP – Dois fios condutores longos, paralelos, imersos no ar, separados por uma pequena 

distância, são percorridos por correntes de intensidades i1 e  i2. Pode-se afirmar que: 

a) Irão se atrair, se as correntes tiverem o mesmo sentido. 

b) Irão se repelir, se as correntes tiverem mesmo sentido. 

c) Não aparece força alguma entre eles, desde que as correntes tenham mesma intensidade e sejam de 

mesmo sentido. 

d) Não aparece força alguma entre eles, desde que as correntes tenham sentidos opostos e sejam de 

mesma intensidade. 

 

 

8-UFMA – Por mais que cortemos um ímã, nunca conseguiremos separar seus pólos. Qual o nome 

desse fenômeno?  

a) desintegrabilidade dos pólos. 

b) Separabilidade  dos pólos. 



c) Inseparabilidade dos pólos. 

d) Magnetibilidade dos pólos. 

 

 

Fórmula: 

E = 
∆�

∆�
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1-Analise as afirmações e determine a soma das alternativas verdadeiras: 

           (01) Pólos magnéticos de mesmo nome repelem-se. 

(02) Pólos magnéticos de nomes diferentes repelem-se. 

(04) Pólos magnéticos de nomes diferentes se atraem. 

(08) Pólos magnéticos de mesmo nome se atraem. 

(16) Todo ímã tem dois pólos norte e sul. 

 

 

 

2 – Analise e assinale o que for correto. 

(01) Cortando um ímã de barra ao meio, uma parte fica com o pólo norte e outra com o pólo sul. 

           (02) Cortando um ímã de barra ao meio, cada uma das partes continua com pólos norte e sul.  . 

           (04) Pólos é a região em que se manifesta o máximo de ação magnética. 

           (08) O pólo sul magnético aponta para o pólo sul geográfico. . 

           (16) O pólo norte geográfico, aponta para o pólo sul magnético. 

           (32) O pólo norte geográfico aponta para o norte magnético. 

           (64) O pólo sul magnético aponta para o pólo norte geográfico. 
 

 

3 - UFPA- Para ser atraído por um ímã, um parafuso precisa ser: 

f) Mais pesado que o ímã. 

g) Mais leve que o ímã. 

h) De latão e cobre. 

i) Imantado pela aproximação do ímã. 

j) Formado por uma liga de cobre e zinco. 

 

 

4- UFES – Quando magnetizamos uma barra de ferro estamos: 

a) Retirando elétrons da barra. 

b) Acrescentando elétrons à barra. 

c) Retirando ímãs elementares da barra. 

d) Acrescentando ímãs elementares da barra. 

e) Orientando os ímãs elementares da barra. 



 

5-UFMA – Por mais que cortemos um ímã, nunca conseguiremos separar seus pólos. Qual o nome 

desse fenômeno?  

e) desintegrabilidade dos pólos. 

f) Separabilidade  dos pólos. 

g) Inseparabilidade dos pólos. 

h) Magnetibilidade dos pólos. 

 

 

 

 

6- Complete: “ Indução eletromagnética é o nome do processo que permite______________ de um 

condutor devido a ______________de um corpo eletrizado”.  

a) Separar as cargas; aproximação. 

b) Somar as cargas; aproximação. 

c) Condução ; afastamento. 

d) Afastamento; condução. 

e) Aproximação; aproximação. 

 

 

 

Fórmula: 

Fm = q . v . B. sen ∝ 

Fm = B . i . L. sen ∝ 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 


