
 

 

Revisão para Prova de Ciências – 2º Bimestre 2013 
 

1. Assinale a alternativa que apresenta o enunciado da Lei de Inércia, também 
conhecida como Primeira Lei de Newton. 
 
a) Qualquer planeta gira em torno do Sol descrevendo uma órbita elíptica, da 

qual o Sol ocupa um dos focos. 

b) Dois corpos quaisquer se atraem com uma força proporcional ao produto de 

suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. 

c) Quando um corpo exerce uma força sobre outro, este reage sobre o primeiro 

com uma força de mesma intensidade e direção, mas de sentido contrário. 

d) A aceleração que um corpo adquire é diretamente proporcional à resultante 

das forças que nele atuam, e tem mesma direção e sentido dessa resultante. 

e) Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme 

em uma linha reta, a menos que sobre ele estejam agindo forças com 

resultante não nula. 

 
2. Analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta: 
  
I - Massa e peso são grandezas proporcionais. 
 
II - Massa e peso variam inversamente. 
 
III - A massa é uma grandeza escalar e o peso uma grandeza vetorial. 
 
a) Somente I é correta. 

b) I e II são corretas. 

c) I e III são corretas. 

d) Todas são incorretas. 

e) Todas são corretas. 

 
3. Numa história em quadrinhos, os personagens fizeram uma viagem de avião 
e, como não havia assentos, permaneceram de pé e soltos durante toda a 
viagem. Considerando-se as condições normais, os personagens, nos 
momentos da decolagem e da aterrissagem, foram deslocados: 
 
a) No sentido da cauda do avião, na decolagem e no da cabine de comando, 

na aterrissagem. 

b) No sentido da cabine, na decolagem, e no da cauda do avião, na 

aterrissagem. 
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c) Sempre no sentido da cabine do avião. 

d) Sempre no sentido contrário ao da cabine de comando. 

e) Desceram numa vertical nos dois momentos. 

 
4. Assinale a proposição correta: 
 
a) A massa de um corpo na Terra é menor do que na Lua. 

b) O peso mede a inércia de um corpo. 

c) Peso e massa são sinônimos. 

d) A massa de um corpo na Terra é maior do que na Lua. 

e) O sistema de propulsão a jato funciona baseado no princípio da ação e 

reação. 

 

5. Para exemplificar pares de forças, segundo o principio da ação e reação, são 
apresentadas as seguintes situações: 
 
1. Ação: A Terra atrai os corpos. 
 
Reação: Os corpos atraem a Terra. 
 
2. Ação: O pé do atleta chuta a bola. 
 
Reação: A bola adquire velocidade. 
 
3. Ação: O núcleo atômico atrai os elétrons. 
 
Reação: Os elétrons movem-se em torno do núcleo. 
 
O par de forças ação-reação que está corretamente identificado é: 
 
a) Somente na situação 1. 

b) Somente na situação 2. 

c) Somente na situação 3. 

d) Nas situações 2 e 3. 

e) Nas situações 2 e 3. 

 

6. Abaixo, apresentamos três situações do seu dia-a-dia que devem ser 
associados com as três leis de Newton. 

 
1. Ao pisar no 
acelerador do seu 
carro, o velocímetro 
pode indicar variações 
de velocidade. 

A) Primeira Lei, ou Lei 
da Inércia. 

2. João machucou o 
pé ao chutar uma 

B) Segunda Lei   
( F = m . a ) 



pedra. 

3. Ao fazer uma curva 
ou frear, os 
passageiros de um 
ônibus que viajam em 
pé devem se segurar. 

C) Terceira Lei de 
Newton, ou Lei da 
Ação e Reação. 

 

A opção que apresenta a sequência de associação correta é: 
 
a) A1, B2, C3 

b) A2, B1, C3 

c) A2, B3, C1 

d) A3, B1, C2 

e) A3, B2, C1 

 

7. O corpo indicado na figura tem massa de 30 kg e está em repouso sobre um 

plano horizontal sem atrito. Aplica-se ao corpo uma força de 360N. Qual a 

aceleração adquirida por ele? 

 

a) 1/12 m/s² 

b) 12 m/s² 

c) 10.800 m/s² 

d) 1.800 m/s² 

e) 108 m/s² 

 

8. Desprezando os atritos, calcule a aceleração do bloco abaixo em m /s2.

 

a) 1/6 m/s² 

b) 2 m/s² 

c) 4,5 m/s² 

d)  0,25 m/s² 

e) 0,5 m/s² 



1) Qual é a diferença entre peso e massa? 
2) Se uma balança indica que você tem 48 kg de massa, qual será o seu peso 
aqui na Terra, onde g = 9,8 m/s²?  
3) Sabendo que a aceleração da gravidade (g) na lua é igual a 1,67 m/s², qual 
seria o seu peso nesse satélite da Terra se sua massa fosse 50 kg? 
4) O que você entende por força gravitacional? 
5) O que é magnetismo? 
6) Os ímãs possuem propriedades magnéticas de intensidade uniforme em 
toda sua extensão? 
7) O que é campo magnético? 
8) O que é imantação e como pode ser feita? 
9) Com as cargas de mesmo sinal se distribuem nos corpos eletrizados? 
10) O que é carga elétrica? 
11) A ddp entre os extremos de um condutor metálico é de 90 volts. Calcule a 
resistência do condutor, sabendo que é percorrido por uma corrente de 12 
ampères. 
12) Um condutor metálico é percorrido por uma corrente de 0,8 ampères. 

Calcule a ddp entre os extremos, sabendo que é de 70 a resistência desse 
condutor. 
13) Uma resistência de 12 ohms apresenta, nos seus extremos, uma ddp de 60 
volts. Qual será a intensidade da corrente que a percorre? 
14) O que são resistores? 
 


