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Física

CRONOGRAMA DA SEMANA
CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
Tema: HISTÓRIA: Antigo Regime
CIÊNCIAS NATURAIS E SUAS TECNOLOGIAS
Tema: FISICA: Movimento uniformemente variado
MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
Tema: Teorema de Jacobi e teorema de Binet
(LIVRO 10 – CAP. 3)
LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS
Tema: Ambiguidade
PRODUÇÃO DE TEXTO
Tema: Fragmento – análise comparativa

GABARITO DA ATIVIDADE DE HISTÓRIA MERCANTILISMO
Resposta Questão 1
Letra C
Resposta Questão 2
Letra C
Resposta Questão 3
Letra B
Resposta Questão 4
Letra E
Essas atividades foram extraídas do site:
http://hostelitafariasgonzaga.blogspot.com/2019/02/
exercicios-sobre-mercantilismo.html

Vamos para mais um dia de estudos.
Hoje iremos trabalhar com FÍSICA, cujo tema é
Movimento uniformemente variado.

Então...

#PartiuFísicaComCQT
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Nota-se que, a cada 3 segundos, o módulo da velocidade do carro sofre
sempre um acréscimo de 30 km/h. Esse tipo de movimento é variado, mas
organizadamente: é variado uniformemente ou uniformemente variado, como
se costuma dizer na Física.
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Gráfico v x t
Interpretando os gráficos, tem-se:
■ n o gráfico da esquerda, o movimento é inicialmente contra a trajetória (v < 0 – movimento
regressivo), mas com aceleração constante e positiva. Entre v0 e v = 0, o movimento é
regressivo e retardado. Em v = 0, o móvel inverte o sentido da trajetória e o movimento
passa a ser progressivo acelerado.
■ n o gráfico da direita, o movimento é inicialmente a favor da trajetória (v > 0 – movimento
progressivo), mas com aceleração constante e negativa. Entre v0 e v = 0, o movimento é
vGráfico
xt
v x Em
t
progressivoGráfico
e retardado.
v = 0, o móvel inverte o sentido da trajetória e o movimento
passa a ser regressivo acelerado.

Função horária dos espaços
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Gráfico s x t

Como se pode perceber nos gráficos anteriores, os vértices das parábolas indicam
os momentos em que os espaços deixam de diminuir (movimento retrógrado) e
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Equação de Torricelli
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Basta acessar o seguinte link para realizar as atividades:

sobre-movimento-uniformemente-variado.htm

ça de registrar essa atividade em seu caderno.
às aulas, é só apresentar para seu professor.

~

https://exercicios.mundoeducacao.uol.com.br/exercicios-fisica/
exercicios-sobre-movimento-uniformemente-variado.htm
a de fazer as atividades Movimento uniformemente variado.
Não se esqueça de registrar essa atividade em seu caderno.
o seguinte link para realizar as atividades:
Quando voltar às aulas, é só apresentar para seu professor.
cicios.mundoeducacao.uol.com.br/exercicios-fisica/exerciciosVamos lá...

#MAONAMASSA

Chegou a hora de fazer as atividades Movimento uniformemente
variado.

