
 

 

Tarefa Mínima 16 – 8º Ano – Física 

Prof. Yuri 
 
01. Sobre a energia mecânica e a conservação de energia, assinale o que for correto. Justifique sua resposta. 

01. Denomina-se energia cinética a energia que um corpo possui, por este estar em movimento. 
02. Pode-se denominar de energia potencial gravitacional a energia que um corpo possui por se situar a 

certa altura acima da superfície terrestre. 
04. A energia mecânica total de um corpo é conservada, mesmo com a ocorrência de atrito. 

08. A energia total do universo é sempre constante, podendo ser transformada de uma forma para outra; 
entretanto, não pode ser criada e nem destruída. 

 
02. Uma pedra de massa 400 g é abandonada do repouso do ponto A do campo gravitacional da Terra. Nesse 

ponto, a energia potencial gravitacional da pedra é 80 J. Essa pedra ao passar por um ponto B tem energia 
potencial gravitacional igual a 35 J. Determine a velocidade da pedra ao passar pelo ponto B. 

 
03. As eclusas permitem que as embarcações façam a transposição dos desníveis causados pelas barragens. 

Além de ser uma monumental obra de engenharia hidráulica, a eclusa tem um funcionamento simples e 
econômico. Ela nada mais é do que um elevador de águas que serve para subir e descer as embarcações. A 
eclusa de Barra Bonita, no rio Tietê, tem um desnível de aproximadamente 25 m. Qual é o aumento da 
energia potencial gravitacional quando uma embarcação de massa m = 1,2104 kg é elevada na eclusa? 

 
04. A figura mostra um skatista que, junto com seu skate, têm massa de 70 kg, no início da descida de uma 

rampa. Ele parte do repouso em A e abandona a pista em C para, numa manobra radical, tocar o outro 

lado da rampa, em D. Entre os pontos A e C, ele passa pelo ponto B, pertencente a um trecho em que a 
pista tem a forma de uma circunferência de 3,5 m de raio. 

 

 
 

Determine a velocidade do skatista ao passar pelo ponto B. 
 

05. Um esqueitista treina em uma pista cujo perfil está representado na figura abaixo. O trecho horizontal AB 
está a uma altura h = 2,4 m em relação ao trecho, também horizontal, CD. O esqueitista percorre a pista 

no sentido de A para D. No trecho AB, ele está com velocidade constante, de módulo v = 4 m/s; em 
seguida, desce a rampa BC, percorre o trecho CD, o mais baixo da pista, e sobe a outra rampa até atingir 
uma altura máxima H, em relação a CD. Determine a velocidade do esqueitista no trecho CD e a altura 
máxima H. 
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06. Uma partícula com massa de 200 g é abandonada, a partir do repouso, no ponto “A” da Figura 1. 

Desprezando o atrito e a resistência do ar, qual o valor da velocidade no ponto C? 
 

 
Figura 1 

 

07. Um bloco de 6,0kg que se encontra sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa é mantido em 
repouso, comprimindo uma mola ideal de 20,0cm. 

 

Determine a velocidade do bloco, sabendo-se que a constante elástica da mola é igual a 150,0 N/m, no 
instante em que o bloco é liberado e impulsionado sobre o plano. 

 

08. Um corpo de massa 4 kg está em queda livre no campo gravitacional da Terra e não há nenhuma força 
dissipativa atuando. Em determinado ponto, ele possui uma energia potencial, em relação ao solo, de 9 J, e 
sua energia cinética vale 9J. Determine a velocidade do corpo, ao atingir o solo. 

 
09. Um skatista brinca numa rampa de skate conhecida por “half pipe”. Essa pista tem como corte transversal 

uma semicircunferência de raio 3 metros, conforme mostra a figura. O atleta, saindo do extremo A da pista 
com velocidade de 4 m/s, atinge um ponto B de altura máxima h. 

Desconsiderando a ação de forças dissipativas e adotando a aceleração da gravidade g = 10 m/s2, o valor 

de h, em metros, é de: 

 
 

10. Um carrinho de uma montanha russa, ao fazer a sua trajetória na pista, passa pelo ponto A indicado na 

figura, com velocidade descendente de 3 m/s. 
 

 
 

Considerando que o carrinho segue a trajetória da pista representada pela figura, identifique as afirmativas 
corretas: 
I. A maior velocidade atingida pelo carrinho ocorre no ponto D. 
II. A energia potencial, nos pontos B, C e F, é igual. 
III. A energia potencial, nos pontos B, C e D, é igual. 

IV. A menor velocidade ocorre nos pontos G e H. 
V. A energia mecânica, nos pontos A, B e G, é igual. 

 
 


