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EXERCÍCIO 21 – (UNESP) O teste Margaria de corrida em

escada é um meio rápido de medida de potência anaeróbica de

uma pessoa. Consiste em fazê-la subir uma escada de dois em

dois degraus, cada um com 18 cm de altura, partindo com

velocidade máxima e constante de uma distância de alguns

metros da escada.

Quando pisa no 8º degrau, a pessoa aciona um cronômetro, que

se desliga quando pisa no 12º degrau. Se o intervalo de tempo

registrado para uma pessoa de 70 kg foi de 2,8 s e considerando

a aceleração da gravidade igual a 10 m/s2, a potência média

avaliada por este método foi de

A) 180 W.

B) 220 W.

C) 432 W.

D) 500 W.

E) 644 W.
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EXERCÍCIO 22 – Uma pessoa empurra uma

caixa (m = 30 Kg) com velocidade constante

de 2,0 m/s ao longo de uma pista reta.

O coeficiente de atrito cinético entre a caixa

e a pista vale 0,4.

a) DETERMINE a força de atrito entre a caixa e a pista.

b) DETERMINE a força que a pessoa aplica sobre a caixa.

c) DETERMINE a potência da força que a pessoa aplica sobre a

caixa.
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EXERCÍCIO 23 – O gráfico ao

lado relaciona a potência

instantânea de um motor elétrico

com seu tempo de utilização. O

motor é usado para puxar uma

caixa a partir do repouso sobre

uma superfície plana e sem

atrito.

a) DETERMINE o trabalho realizado pelo motor nos dois minutos

iniciais.
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b) CALCULE a energia cinética da caixa no instante t = 10 min.
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EXERCÍCIO 24 – UFMG - A figura a seguir

representa um motor elétrico M que eleva um

bloco de massa 20 kg com velocidade

constante de 2,0 m/s. A resistência do ar é

desprezível e o fio que sustenta o bloco é ideal.

Nessa operação, o motor apresenta um

rendimento de 80%.

Considerando a aceleração da gravidade g = 10 m/s2, a potência

dissipada por este motor vale:

a) 500 W

b) 400 W

c) 300 W

d) 200 W

e) 100 W
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EXERCÍCIO 25 – A altura da barragem principal da usina de

Itaipu é de 196 metros e por uma de suas turbinas o fluxo é de

2.520.000 m3 de água por hora.

Considerando o desnível de 196 metros da queda d’água qual é a

potência que pode ser gerada por esta turbina?
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EXERCÍCIO 26 – (UFMS) A equipe de construtores dos motores

da equipe Ferrari, participante da competição de Fórmula 1 (F-1),

já está pensando no mundial de 2020. Nessa semana, estava no

circuito de Baku no Azerbaijão, fazendo testes de potência dos

motores na segunda maior reta (plana) da temporada, com

2,2 km. O teste consistia em entrar na reta com velocidade

constante v = 240 km/h. Os engenheiros mediram que as

resultantes das forças de resistência ao movimento do carro

vermelho tinham uma intensidade de 9,9 kN Eles aferiram então

que a potência, em W, do motor desenvolvida nesse período foi

de aproximadamente:

a) 750.000 W

b) 660.000 W

c) 500 kW

d) 2.376 J

e) 750 kJ



EXERCÍCIO 27 – (Espcex (Aman)) Um motor tem uma potência

igual a 1.500 W e eleva de 15 m um volume de 9 x 104 L de água

de um poço artesiano durante 5 horas de funcionamento. O

rendimento do motor, nessa operação, é de

(Dados: considere a aceleração da gravidade igual a 10 m/s2 e a

densidade da água igual a 1 Kg/L)

a) 30%

b) 50%

c) 60%

d) 70%

e) 80%



EXERCÍCIO 28 – (Mackenzie) Uma residência tem como média

de consumo de energia elétrica 300 kWh. Como uma medida de

economia desse valor, os moradores dessa residência decidiram

diminuir o tempo de banho de cada um de 20 minutos para 15

minutos, por banho.

Sabendo que existem 3 moradores nessa casa e que cada um

toma um banho por dia, o valor da energia economizada, em

kWh, durante um mês é de

Dados: potência elétrica do chuveiro = 3000 W

a) 22,5

b) 30

c) 45

d) 67,5

e) 90


