
 
 

Lista de Exercícios 8° ano
 

1) Dadas as afirmações abaixo, referentes à caracterização vetorial: 

I. Toda direção admite dois sentidos. 

II. Dois vetores de sentidos opostos têm, obrigatoriamente, a mesma direção. 

III.  O módulo de um vetor está associado ao seu tamanho. 

A(s) afirmação(ões) correta(s) é(são):  

a) somente II e III b) somente I e III c) somente I e II d) somente III e) todas 

2) Complete a tabela fazendo as respectivas conversões: 

a) 3 km ____ m 

b) 12 m ____ dm 

c) 4 cm ____ mm 

d) 3,5 m ____ cm 

e) 7,21m ____ cm 

f) 2,5 mg ____ g 

g) 9,56 dg ____ mg 

h) 0,054 hg ____cg 

i) 54 dag ____ dg 

j) 2,45 kg ____ hg 

k) 2,6 g ____ kg 

l) 15km______ mm 

m) 400Dam____ m 

n) 13Hg ______ Kg 

o) 1534m ______ dm 

p) 64mm ______ m 

q) 3L______ ml 

r) 1m______ cm 

s) 3cg ______ dg 

t) 27dm______ Dam 

u) 12cl ______ ml 

v) 145m ______ Hm 

w) 15km ______ mm 

x) 34ml ______ L 

3) Quanto vale em metros: 

a) 3,6 km + 450 m 

b) 6,8 hm - 0,34 dam 

c) 16 dm + 54,6 cm + 200mm 

d) 2,4 km + 82 hm + 12,5 dam 

e) 82,5 hm + 6 hm 

4) Qual a diferença entre dados qualitativos e dados quantitativos? 
 

5) Quais são tipos de energia podemos encontrar nas figuras abaixo: 
 
a)     b)         c)      d)   e)       f) 

   
 

6) Complete a tabela com os tipos de alavancas mais comuns no nosso cotidiano, classificando-as. (liste ao 
menos 10 exemplos) 

Alavanca Tipo 



 
 
 

Vara de Pescar Interpotente 

...  

 

7) Duas equipes brincam de cabo de guerra. Os componentes 
da equipe A puxam a corda com forças de 50N, 65N e 45N, 
respectivamente. Já a equipe B aplica forças de 35N, 48N 
e 55N. Qual grupo será o vencedor? Qual a Força 
Resultante? (Desenhe os vetores com direção e sentido 
para cada personagem). 

8) Explique a diferença entre peso e massa. 

9) Explique as diferenças entre grandezas físicas escalares e vetoriais. Dê exemplos 

10) Como você define força resultante de um sistema de forças? 

11) Como se obtém a intensidade da força resultante de duas forças de mesma direção e sentido? E se elas 
estiverem em sentidos contrários? 

12) Os catadores de material reciclável são personagens importantíssimas em nossa sociedade, através deles 
é possível pensar em uma sociedade mais sustentável. Suponha que o senhor Crisântemo puxe sua carroça 
exercendo uma força de 135N, em contrapartida, a superfície exerce uma força de atrito de 45N. 
Represente todas as forças através de vetores e defina a intensidade, a direção e o sentido da força 
resultante: 

 

13) O GDF pretende substituir o “Lixão da Estrutural” por um novo aterro sanitário, que deve ser construído 
em Samambaia. Porém, a área a ser construída está repleta de grandes pedras. Para deixar o terreno 
nivelado será necessária a utilização de uma alavanca interfixa. Qual a intensidade da força que se deve 
aplicar na extremidade da alavanca para erguer essa pedra que pesa 650N?  

 

 

 


