
 

 

TRABALHO, ENERGIA MECÂNICA E POTÊNCIA 

 
01. Uma pequena esfera de massa 𝑚 entra numa curva situada num plano vertical, com velocidade v0 = 

(8Rg)1/2 , onde 𝑅 é o raio da trajetória circular e 𝑔 a aceleração da gravidade. Despreze os atritos.  

 
 

Pode-se afirmar que a esfera:  

a) consegue realizar o looping e no ponto mais alto da trajetória a força normal que a pista exerce na 
esfera tem módulo 𝑚𝑔.  

b) consegue realizar o looping e no ponto mais alto da trajetória a força normal que a pista exerce na 
esfera tem módulo 2𝑚𝑔.  

c) consegue realizar o looping e no ponto mais alto da trajetória a força normal que a pista exerce na 
esfera tem módulo 3𝑚𝑔.  

d) não consegue realizar o looping.  
e) só consegue realizar o looping se v0 > (8Rg)1/2. 

 

02. Considere uma situação análoga a uma montanha russa na qual um bloco desliza sem atrito sobre uma 
calha que tem o perfil representado na figura abaixo, onde h = 4R, sendo R o raio do trecho circular. 

 
Considerando que o bloco parte do repouso do ponto A e h = 5,0 m, qual a velocidade do bloco no ponto 
B? 
a) 5,0 m/s 
b) 10 m/s 

c) 20 m/s 
d) 40 m/s 
e) 100 m/s 

 

03. Sobre a situação da questão 2 temos abaixo os valores das energias mecânica (E), cinética (K) e potencial 
(U) do carrinho são representados por colunas verticais, e que o comprimento da parte sombreada é 
proporcional a esses valores. 

 

 
 

Identifique os diagramas que melhor representam a distribuição energética, nos pontos A, B e C, 
respectivamente; 

a) I, IV e V 
b) II, VI e IV 
c) III, II e V 
d) I, II e III 
e) I, II e V 
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04. O Titanic possuía uma turbina de baixa pressão com potência de 34 MW, aproximadamente. Considere que 

a queima de 1 kg de carvão produz 30 MJ, e que no Titanic 20% dessa energia era efetivamente 
aproveitada para realizar trabalho mecânico. Qual era a quantidade de carvão utilizada, em kg/s, quando a 
turbina operava em máxima potência? 
a) 0,88 
b) 1,1 
c) 2,1 
d) 4,5 

e) 5,7 
 
05. Um pequeno bloco é abandonado de um ponto A, a uma altura H do solo, percorre o trecho AB isento de 

atrito e prossegue pelo trecho rugoso BC de comprimento d conseguindo atingir a altura h do trecho CD, 
sem atrito. Toda a trajetória se situa num plano vertical. O coeficiente de atrito entre o bloco e o trecho BC 
é μ. A altura h é igual a: 

 
a) H 
b) H – d 
c) μH – d 
d) H – μd/2 

e) H – μd 
 
06. Um operário, na margem A de um riacho, quer enviar um equipamento de peso 500 N para outro operário 

na margem B. Para isso ele utiliza uma corda ideal de comprimento L=3m, em que uma das extremidades 
está amarrada ao equipamento e a outra a um pórtico rígido. Na margem A, a corda forma um ângulo θ 
com a perpendicular ao ponto de fixação no pórtico. O equipamento é abandonado do repouso a uma altura 

de 1,20 m em relação ao ponto mais baixo da sua trajetória. Em seguida, ele entra em movimento e 

descreve um arco de circunferência, conforme o desenho abaixo e chega à margem B. 
Desprezando todas as forças de atrito e considerando o equipamento uma partícula, o módulo da força de 
tração na corda no ponto mais baixo da trajetória é 
Dado: considere a aceleração da gravidade g=10 m/s2 

 
a) 500 N 
b) 600 N 
c) 700 N 
d) 800 N 
e) 900 N 

 
07. Um bloco de massa m é posicionado sobre uma rampa inclinada a uma altura h com relação ao nível do 

chão como indicado na figura abaixo. O bloco então é solto e desliza até colidir com uma mola (de 
constante elástica k) que é fixa numa das extremidades. Utilize g como a aceleração gravitacional local. 

 

 
a) Considerando a situação que não há atrito entre o bloco e a superfície em toda a sua extensão, 

determine o valor da máxima deformação X que a mola irá sofrer. 
b) Se na região inclinada da trajetória o atrito entre o b

da deformação máxima X da mola. 



Exercícios Complementares 
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08. Após se certificarem de que não há nenhuma pessoa no estacionamento de um prédio, dois estudantes 

soltam duas pequenas bolas de borracha da janela de um edifício situada a 20,0 m de altura. As bolas 
caem em direção ao pátio do estacionamento e, ao colidirem com o piso, perdem 50% de sua energia e 
invertem seus sentidos de movimento. Sabendo que um dos estudantes soltou sua bola com um atraso de 
0,50 s em relação ao outro, em que instante as duas bolas se cruzam na mesma altura pela primeira vez? 

 
09. Uma esferinha de massa m desliza livremente em um plano horizontal com velocidade de módulo v0. 

Considere uma rampa de massa 3m, em repouso, apoiada no plano horizontal e com perfil indicado na 
figura. A rampa não está fixa no plano e pode mover-se livremente. 

 
Despreze o efeito do ar e todos os atritos. A aceleração da gravidade é constante e módulo g. A esferinha 

vai subir a rampa atingindo uma altura máxima h sem perder contato com a rampa. Quando a esferinha 

subir a rampa, esta vai mover-se horizontalmente  

 
Quando a esferinha atinge sua altura máxima h, ela e a rampa tem a mesma velocidade de módulo V. O 
valor de h é dado por: 
a) v0

2/8g 
b) v0

2/6g 

c) v0
2/4g 

d) 3v0
2/8g 

e) 3v0
2/4g 

 

10. Numa montanha russa, um carrinho de massa m parte do repouso de um ponto A situado a uma altura h = 
3R, sendo R o raio da trajetória circular, que constitui o looping. Considere o atrito desprezível e seja g a 
intensidade da aceleração local da gravidade. A intensidade da força normal que a pista exerce no carrinho 

ao passar pelo ponto B definido pelo ângulo θ, tal que senθ = 0,5, é dada por: 

 
a) mg 
b) 3mg/2 

c) 5mg/2 
d) 3mg 
d) 7mg 

 
11. Projeta-se um automóvel movido por energia solar, dotado de um painel de células solares de área 1,5m2, 

dispostas perpendicularmente à direção dos raios solares e com rendimento de 20%. A quantidade de 
energia solar média por unidade de tempo e por unidade de área que atinge perpendicularmente a Terra é 

de 1,0 kW/m2. A massa do automóvel é de 1,2t. Num teste, partindo do repouso, o automóvel é acelerado 
até atingir a velocidade de 36 km/h, decorrendo um intervalo de tempo igual a: 
a) 1,0 s 
b) 10 s 
c) 2,0 . 102 s 
d) 1,0 . 103 s 

e) 2,0 . 103 s 
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12. Ao realizar uma experiência no laboratório da escola, o professor sugere aos alunos que lancem um bloco 

de 1,0 kg sobre uma mesa parcialmente lisa, de tal forma que o mesmo colida com um anteparo preso a 
uma mola de constante elástica 2,0 N/m, como mostra a figura abaixo. Considerando-se o sistema 
conservativo, verifica-se que a compressão máxima da mola após a colisão foi de 20 cm. Dentro dessa 
perspectiva, os alunos concluíram que a velocidade do bloco no instante da colisão era igual a:  

 
a) 2,8 cm/s  
b) 1,8 cm/s  
c) 0,5 cm/s  

d) 28,0 cm/s  
e) 20,0 cm/s 

 

13. Um esquimó com massa de 60 Kg parte do repouso de um ponto A, situado a uma altura de 20 m em 
relação ao solo, no topo de uma rampa inclinada coberta de gelo. Desprezando as forças de atrito, calcule 
o módulo da velocidade com que o esquimó chega ao ponto B.  

 
a) Não é possível calcular sem o valor do ângulo θ de inclinação do plano.  
b) 10 m/s.  
c) 20 m/s.  
d) 25 m/s.  
e) 30 m/s. 

 

14. Um bloco, com energia cinética de 20 J, atinge horizontalmente uma mola de constante elástica K = 1000 
N/m, que inicialmente está em seu estado de equilíbrio. O bloco comprime a mola até parar. Desprezando 
perdas por atrito, calcule a compressão horizontal da mola.  
a) 4 cm. 
b) 40 cm. 
c) 10 cm. 

d) 1 cm. 
e) 20 cm 

 
15. Um corpo de massa 1kg parte do repouso de um ponto A, a uma altura de 5 m, sobre uma rampa curva e 

com atrito desprezível. No final da rampa tem um trecho horizontal BC com 9 m de comprimento. Neste 
trecho, o coeficiente de atrito cinético entre o corpo e a superfície é 0,2. No final deste trecho está uma 
mola de constante elástica 400 N/m. O corpo choca-se com a mola comprimindo-a de uma distância x. 

Durante a compressão não existe atrito entre o bloco e a superfície. 

 
 
a) Calcule o módulo da velocidade com que o corpo chega em B.  

b) Calcule o módulo da velocidade com que o corpo atinge a mola em C.  
c) Calcule a compressão x da mola 

 



Exercícios Complementares 
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16. Um homem, de massa 60 kg, encontra-se sobre uma balança, dentro de uma caixa que escorrega a partir 

do repouso, da altura H, ao longo da pista esboçada na figura abaixo. Desprezando possíveis forças de 
resistência, determine o valor de H de modo que a balança acuse um valor de 54 kg para a massa do 
homem quando a caixa dentro da qual ele se encontra passar pelo ponto mais alto da trajetória circular de 
raio R = 2 m. 

 
 
17. Um carrinho escorrega sem atrito em uma montanha russa, partindo do repouso no ponto A, a uma altura 

H, e sobe o trecho seguinte em forma de um semicírculo de raio R. Qual a razão H/R máxima, para que o 
carrinho permaneça em contato com o trilho no ponto B? 

 
a) 3/2  

b) 4/3  
c) 7/5  
d) 5/4  
e) 8/5 

 
18. Um esqueitista parte do topo A de uma pista semiesférica de raio R. 

 
 

Ao atingir o ponto B ele perde contato com a pista. Despreze forças dissipativas. O ângulo θ entre a vertical 
e a reta que liga o centro O da semiesfera ao ponto B é tal que:  
a) cos θ = 2/3  
b) cos θ = 1/3  

c) sen θ = 2/3  
d) sen θ = 1/3  
e) tg θ = 2/3 

 
19. A demanda prevista de energia elétrica do Burj Khalifa (prédio mais alto do mundo) é de 46 MW. A energia 

elétrica que o edifício consome durante o período de 10h e o intervalo de tempo que uma lâmpada de 100 

W deveria ficar acesa para consumir a mesma energia são, respectivamente, iguais a:  
a) 4,6 .104  kWh e 4,6 .104 h 
b) 4,6 .104 kWh 5,25 anos 
c) 4,6 .105 kWh e 525 anos  
d) 4,6 MWh e 10 anos 
e) 4,6 MWh 4,6 anos 

 

20. No trabalho bimestral do colégio, o professor de Física dividiu a sala em grupos e pediu que cada grupo 
preparasse um experimento de Mecânica que seria exposto na Feira de Ciências. Um dos grupos construiu 
com um trilho de cortina um looping, como mostrado na figura.  
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A extremidade A do trecho inclinado estava a uma altura H = 2R do trecho horizontal, onde R é o raio da 

trajetória circular. Ao abandonar do ponto A uma bolinha de gude os alunos perceberam que ela não 
conseguia efetuar a curva completa. A bolinha perdia contato com o trilho num ponto C a uma altura h. Os 
alunos resolveram então determinar a posição do ponto C. Desprezando os atritos, qual foi o valor que eles 
encontraram para a altura h? 
a) R  
b) 5.R/3  
c) 5.R/4  

d) 6.R/5  
e) 7.R/6  

 
Gabarito 
 
01. C 
 

02. B 

 
03. C 
 
04. E 
 

05. E 
 
06. E 
 
07.  

a) Como não há forças dissipativas realizando trabalho na situação, podemos usar a conservação da 
energia mecânica: 

m.g.h = k.x²/2 
x² = 2.m.g.h/k 
x = (2.m.g.h/k)1/2 

 
b) Nessa situação devemos descontar o trabalho da força de atrito: 

m.g.h - m.g.cosθ.h/senθ = k.x²/2 

x² = 2.m.g.h.(1 - cotgθ)/k 

x = [2.m.g.h.(1 - cotgθ)/k]1/2 

 
08.  

O tempo que a primeira bola leva pra cair é de: 
T = (2h/g)1/2 = 2 s  

Sua velocidade ao tocar o chão é de: 
V = gt = 20 m/s (para baixo) 
O que lhe dá uma energia cinética de  
EC = mv²/2 = 200m 
Após a colisão a energia cinética será metade da energia antes de tocar o chão: 
Ecf = 100m  v = 10√2 m/s (para cima) 

No instante que a primeira bola colide com o chão a segunda bola já se moveu durante 1,5 s. Logo: 
H = 20 – gt²/2 = 8,75 m 
V = gt = 15 m/s (para baixo) 
O encontro ocorrerá quando estiverem na mesma posição 
t = 2 + 8,75/(15 + 10√2) ≅ 2,3 s 

 
09. D 
 

10. C 
 
11. C 
 
12. D 
 

13. C 

 
14. E 
 



Exercícios Complementares 
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15.  

 
 
16.  

 
Cujo resultado é H = 4,1 m. 

 
17. A 
 
18. A 
 

19. C 
 
20. B 
 
 


