
Roteiro de estudos do 2º Ano. 

Capítulo 7 – seções: 7.1; 7.2 e 7.3 – Entrega 31/03/2020 

1. Para realizar as atividades desta folha acesse o livro didático através deste link:

https://retempo.files.wordpress.com/2016/02/8516063344m_parte1.pdf

2. Após acessar o livro didático do link do item 1, leia da página 116 até a 125.

3. Repita o item anterior e faça anotações que você julgar importantes.

4. Para complementar seus estudos e sanar possíveis dúvidas assista:

• Direção e sentido: https://www.youtube.com/watch?v=mSu-Pcttx2E

• Grandezas Físicas: https://www.youtube.com/watch?v=0Rbq39EjLHY

• Vetores: https://www.youtube.com/watch?v=GrjP_qSEtl8

• Adição de vetores: https://www.youtube.com/watch?v=rmCB83vlR0s

• Subtração de vetores: https://www.youtube.com/watch?v=ulMolkuwU68

• Lei dos cossenos: https://www.youtube.com/watch?v=3NPfvbh815o

• Adição com unitários de um vetor:

https://www.youtube.com/watch?v=AJU5VWc-fL8

• Multiplicação do vetor por escalar:

https://www.youtube.com/watch?v=364iimZbjc0

• Exemplos: https://www.youtube.com/watch?v=ddsXUfsJH3I

5. Vá até a página 121 do livro do item 1, leia o exercício resolvido R.51 e resolva os

exercícios P.133 até P.134.

6. Vá até a página 122 do livro do item 1 e resolva os exercícios P.135 e P.136.

Bruno Física II
2001
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7. Vá até a página 123 do livro do item 1 e leia o exercício resolvido R.52 e resolva do 

P.137 até P.139. 

8. Vá até a página 124 do livro do item 1 e resolva o exercício P.140 e leia o exercício 

resolvido R.53. 

9. Na página seguinte, 125, Leia o R.54 e resolva o P.141 e P.142. 

10. Procure pelos exercícios na internet, caso não consiga realizar por conta própria. 

Faça o máximo esforço para entender cada passo da resolução que você 

encontrar na internet.  

11. Coloque todas as respostas e resoluções, com letra legível e com o máximo de 

detalhe. Tire uma foto com boa qualidade ou digitalize em PDF. 

12. Envie para o professor Bruno através do e-mail: ensinomedio@aen.g12.br. No 

assunto do e-mail coloque, nesta ordem: Nome do Professor, disciplina e turma. 

Reproduza exatamente o exemplo abaixo.  

13.  Exemplo: Bruno – Física – 2001 

14. Não esqueça de se identificar no e-mail. 

Bons estudos! 
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