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ENERGIA MECÂNICA 7º ANO – FÍSICA – GABRIEL NEIVA 

 
Lista 21 – Atividades 

 
01. O bate-estacas é um dispositivo muito utilizado na fase inicial de uma construção. Ele é responsável 

pela colocação das estacas, na maioria das vezes de concreto, que fazem parte da fundação de um 
prédio, por exemplo. O funcionamento dele é relativamente simples: um motor suspende, através de 
um cabo de aço, um enorme peso (martelo), que é abandonado de uma altura, por exemplo, de  
10 m, e que acaba atingindo a estaca de concreto que se encontra logo abaixo. O processo de 
suspensão e abandono do peso sobre a estaca continua até a estaca estar na posição desejada. 

 
 

Sobre o funcionamento do Bate-estacas temos que: 
a) A energia potencial gravitacional na parte mais alta se transforma em energia potencial elástica 

durante a queda. 
b) A energia mecânica na parte mais alto do Bate-estaca é composta de energia potencial 

gravitacional e energia cinética 
c) A energia potencial gravitacional na parte mais alta se transforma em energia cinética durante a 

queda do bate-estaca. 
d) A energia que eleva o bate-estaca surge espontaneamente e se transforma em energia cinética. 
e) A energia elétrica do motor do bate-estaca não se converte em outras energias.   

 
02. A figura ilustra um brinquedo oferecido por alguns parques, conhecido por tirolesa, no qual uma pessoa 

desce de determinada altura segurando-se em uma roldana apoiada numa corda tensionada. Em 
determinado ponto do percurso, a pessoa se solta e cai na água de um lago. 

 

 
 

Sabendo que a pessoa possui massa 60 kg e que no ponto A ele se encontra em repouso, a velocidade 
com que a pessoa chega ao ponto B é 
a) 5 m/s 
b) 10 m/s 
c) 15 m/s 
d) 20 m/s 
e) 25 m/s 
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03. Um objeto é arremessado na vertical para cima com velocidade inicial 8 m/s partindo do chão. A massa 
do objeto vale 5 kg e gravidade no local vale 10 m/s², estime altura máxima que o objeto atinge 
nessas condições. 
a) 1,5 m 
b) 3,2 m 
c) 4,6 m 
d) 6,8 m 
e) 8,0 m 

 
04. Vamos supor que um carrinho de montanha-russa esteja parado a uma altura igual a 45 m em relação 

ao solo. Calcule a velocidade do carrinho ao passar pelo ponto mais baixo da montanha-russa. 
Despreze as resistências e adote a massa do carrinho igual a 200 kg. 
a) 15 m/s 
b) 19 m/s 
c) 21 m/s 
d) 25 m/s 
e) 30 m/s 

 
05. Determine o valor da velocidade de um objeto de 0,5 kg que cai, a partir do repouso, de uma altura 

igual a 5 metros do solo. 
a) vB=30 m/s 
b) vB=10 m/s 
c) vB=20 m/s 
d) vB=0,5 m/s 
e) vB=0 

 
06. Um bloco de massa 0,2 kg, está encostado em uma mola comprimida de X = 0,1 m, como mostra a 

figura. 

 
 

Partindo do repouso no ponto A, o bloco é empurrado pela mola de constante elástica K = 2000 N/m 
e atinge o ponto B com velocidade nula. A altura B é 
a) 1 m    b) 2 m    c) 3 m    d) 4 m    e) 5 m 

 
07. Uma das modalidades presentes nas olimpíadas é o salto com vara. As etapas de um dos saltos de 

um atleta estão representadas na figura: 
 

 
 

Desprezando-se as forças dissipativas (resistência do ar e atrito), para que o salto atinja a maior altura 
possível, ou seja, o máximo de energia seja conservada, é necessário que 
a) a energia cinética, representada na etapa I, seja totalmente convertida em energia potencial 

elástica representada na etapa IV. 
b) a energia cinética, representada na etapa II, seja totalmente convertida em energia potencial 

gravitacional, representada na etapa IV. 
c) a energia cinética, representada na etapa I, seja totalmente convertida em energia potencial 

gravitacional, representada na etapa III. 
d) a energia potencial gravitacional, representada na etapa II, seja totalmente convertida em energia 

potencial elástica, representada na etapa IV. 
e) a energia potencial gravitacional, representada na etapa I, seja totalmente convertida em energia 

potencial elástica, representada na etapa III. 


