
 

 

 
Avaliação Produtiva – 8º Ano – Conservação da Energia Mecânica 

 
01. Um corpo movimenta-se sob a ação exclusiva de forças conservativas Em duas posições, A e B, de sua 

trajetória, foram determinados alguns valores de energia. Com base nos dados complete a tabela abaixo: 
 

  
Energia 
cinética 
(joules) 

 
Energia 

potencial 
(joules) 

 
Energia 

mecânica 
(joules) 

Posição A  800 1 000 

Posição B 600   

  
02. Calcule a altura da qual devemos abandonar um corpo de massa m = 2,0 kg para que sua energia cinética, 

ao atingir o solo, tenha aumentado de 150 J. O valor da aceleração da gravidade no local da queda é   g = 
10 m/s2 e a influência do ar é desprezível. 

  

 
 
03. Um garoto de massa m parte do repouso no ponto A do tobogã da figura a seguir e desce sem sofrer a 

ação de atritos ou da resistência do ar: 
Sendo dadas as alturas H e h e o valor da aceleração da gravidade (g), calcule o módulo da velocidade do 
garoto: 
a) no ponto B; 
b) no ponto C. 

 
04. O Beach Park, localizado em Fortaleza – CE, é o maior parque aquático da América Latina situado na beira 

do mar. Uma de suas principais atrações é um toboágua chamado “Insano”. Descendo esse toboágua, uma 
pessoa atinge sua parte mais baixa com velocidade de módulo 28 m/s. Considerando-se a aceleração da 
gravidade com módulo g = 9,8 m/s2 e desprezando-se os atritos, Calcule  a altura do toboágua, em 
metros. 

  
05. Um garoto de massa m = 30 kg parte do repouso do ponto A do escorregador perfilado na figura e desce, 

sem sofrer a ação de atritos ou da resistência do ar, em direção ao ponto C: 
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Sabendo que H = 20 m e que g = 10 m/s2, calcule: 
a) a energia cinética do garoto ao passar pelo ponto B; 
b) a intensidade de sua velocidade ao atingir o ponto C. 

 
06. Numa montanha-russa, um carrinho com 300 kg de massa é abandonado do repouso de um ponto A, que 

está a 5,0 m de altura. Supondo que os atritos sejam desprezíveis e que g = 10 m/s2, calcule: 
 

 
a) o valor da velocidade do carrinho no ponto B; 
b) a energia cinética do carrinho no ponto C, que está a 4,0 m de altura. 

  
07. No arranjo experimental da figura, desprezam-se o atrito e o efeito do ar: 
  

 
 
O bloco (massa de 4,0 kg), inicialmente em repouso, comprime a mola ideal (constante elástica de 3,6 x 
103 N/m) de 20 cm, estando apenas encostado nela. Largando-se a mola, esta distende-se impulsionando 
o bloco, que atinge a altura máxima h. Adotando g = 10 m/s2, determine: 
a) o módulo da velocidade do bloco imediatamente após desligar-se da mola; 
b) o valor da altura h. 

  
08. Uma partícula de massa 1,0 kg é lançada verticalmente para cima com velocidade de módulo 20 m/s num 

local em que a resistência do ar é desprezível e g = 10 m/s2. Adotando o nível horizontal do ponto de 
lançamento como plano de referência, calcule: 
a) a energia mecânica da partícula; 
b) a altura do ponto em que a energia cinética é o triplo da potencial de gravidade 

 
 


