
 

 

Questões Conservação de Energia Mecânica 
 
01. Dois carrinhos A e B de massas 2m e m, respectivamente, estão unidos por um barbante e comprimem 

uma mola de massa desprezível. O carrinho B está na beira de uma mesa de altura 1,25 m. Num certo 
instante o barbante arrebenta, a mola se desprende e os carrinhos são lançados. O carrinho B atinge o solo 
a 2,0 m do pé da mesa. A velocidade com que o carrinho A é lançado é igual a:  

 
a) 1,0 m/s  
b) 2,0 m/s  
c) 3,0 m/s  
d) 4,0 m/s  
e) 5,0 m/s 

 
02. Um bloco  de massa  está preso à extremidade e uma mola de constante elástica  e que possui a outra 

extremidade presa a uma parede vertical. O bloco  está apoiado num plano horizontal que é isento de 
atrito. Seja  a aceleração da gravidade. Coloca-se outro bloco  de massa m sobre o bloco . O coeficiente 
de atrito entre os blocos é μ. O sistema é posto a oscilar. Despreze as dimensões dos blocos:  

 
A máxima amplitude x0 de oscilação do sistema, sabendo-se que  não escorrega sobre , é igual a:  
a) ∙ ∙ /   
b) ∙ ∙ /   
c) ∙ ∙ ∙ /   
d) ∙( + )∙ /   
e) ∙ ∙ / ∙  

 
03. Um bloco cúbico de massa M, arestas L, com um pequeno furo de formato circular, de raio L em relação ao 

ponto O, encontra-se sobre uma superfície plana. Uma partícula de massa m, velocidade v È atirada 
frontalmente contra o cubo, de forma a penetrar neste. Desprezando todas as possíveis forças de atrito e 
sabendo-se que a partícula atinge uma altura h acima do cubo, calcule o valor da velocidade inicial com 
que a partícula foi atirada. 

 
 
04. No experimento da figura abaixo, são desprezados os atritos entre as superfícies e a resistência do ar. O 

bloco, inicialmente em repouso, com massa igual a 4,0 kg, comprime em 20 cm uma mola ideal, cuja 
constante elástica vale 3,6 x 103 N/m. O bloco permanece apenas encostado na mola. Liberando-se a mola, 
esta é distendida, impulsionando o bloco, que atinge a altura h. Determine: 
a) o módulo da velocidade do bloco imediatamente após a sua liberação da mola; 
b) o valor da altura h. 
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05. Um objeto de massa 8,0 kg e volume 1,0 litro está imerso em um líquido, de densidade igual à da água, 
contido num grande recipiente, como mostra a figura. O objeto se move para baixo com velocidade 
constante v = 0,20 m/s, devido à ação conjunta da gravidade, do empuxo e da resistência viscosa do 
líquido ao movimento. Podemos afirmar que a quantidade de energia transformada em calor, a cada 
segundo, no sistema "objeto - líquido" é de: 

 
a) 0,0 J 
b) 0,14 J 
c) 0,16 J 
d) 14 J 
e) 16 J 

 
06. Um carrinho é largado do alto de uma montanha russa, conforme a  figura. Ele se movimenta, sem atrito e 

sem soltar-se dos trilhos, até atingir o plano horizontal. Sabe-se que os raios de curvatura da pista em A e 
B são iguais. Considere as seguintes afirmações: 
I. No ponto A, a resultante das forças que agem sobre o carrinho é dirigida para baixo. 
II. A intensidade da força centrípeta que age sobre o carrinho é maior em A do que em B. 
III. No ponto B, o peso do carrinho é maior do que a intensidade da força normal que o trilho exerce sobre 

ele. 
 
Está correto apenas o que se afirma em 
a) I 
b) II 
c) III 
d) I e II 
e) II e III 

 
07. Pedro mantém uma dieta de 3 000 kcal diárias e toda essa energia é consumida por seu organismo a cada 

dia. Assim, ao final de um mês (30 dias), seu organismo pode ser considerado como equivalente a um 
aparelho elétrico que, nesse mês, tenha consumido 
a) 50 kW·h 
b) 80 kW·h 
c) 100 kW·h 
d) 175 kW·h 
e) 225 kW·h 
DADO: 1cal = 4 J 

 
08. Em um terminal de cargas, uma esteira rolante é utilizada para transportar caixas iguais,  de massa M = 

80 kg, com centros igualmente espaçados de 1 m. Quando a velocidade da esteira é 1,5 m/s, a potência 
dos motores para mantê-la em movimento é P0. Em um trecho de seu percurso, é necessário planejar uma 
inclinação para que a esteira eleve a carga a uma altura de 5 m, como indicado. Para acrescentar essa 
rampa e manter a velocidade da esteira, os motores devem passar a fornecer uma potência adicional 
aproximada de 

 
a) 1200 W 
b) 2600 W 
c) 3000 W 
d) 4000 W 
e) 6000 W 
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09. No ”salto com vara”, um atleta corre segurando uma vara e, com perícia e treino, consegue projetar seu 
corpo por  cima de uma barra. Para uma estimativa da altura alcançada nesses saltos, é possível 
considerar que a vara sirva apenas para converter o movimento horizontal do atleta (corrida) em 
movimento vertical, sem perdas ou acréscimos de energia. Na análise de um desses saltos, foi obtida a 
sequência de imagens reproduzida acima. Nesse caso, é possível estimar que a velocidade máxima atingida 
pelo atleta, antes do salto, foi de, aproximadamente, 

 
a) 4 m/s 
b) 6 m/s 
c) 7 m/s 
d) 8 m/s 
e) 9 m/s 

 
10. O que consome mais energia ao longo de um mês, uma residência ou um carro? Suponha que o consumo 

mensal de energia elétrica residencial de uma família, ER, seja 300 kWh (300 quilowatts.hora) e que, nesse 
período, o carro da família tenha consumido uma energia EC, fornecida por 180 litros de gasolina. Assim, a 
razão EC/ER será, aproximadamente, 
a) 1/6 
b) 1/2 
c) 1 
d) 3 
e) 5 
DADOS:Calor de combustão da gasolina: 30 000 kJ/litro 
1kJ = 1 000 J 

 
11. Na maior parte das residências que dispõem de sistemas de TV a cabo, o aparelho que decodifica o sinal 

permanece ligado sem interrupção, operando com uma potência aproximada de 6 W, mesmo quando a TV 
não está ligada. O consumo de energia do decodificador, durante um mês (30 dias), seria equivalente ao 
de uma lâmpada de 60 W que permanecesse ligada, sem interrupção, durante 
a) 6 horas. 
b) 10 horas. 
c) 36 horas. 
d) 60 horas. 
e) 72 horas. 

 
12. 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. A velocidade do esqueitista no trecho CD e a altura máxima H são, 
respectivamente, iguais a 

 
a) 5 m/s e 2,4 m. 
b) 7 m/s e 2,4 m. 
c) 7 m/s e 3,2 m. 
d) 8 m/s e 2,4 m. 
e) 8 m/s e 3,2 m. 

 
NOTE E ADOTE 
g = 10 m/s2 
Desconsiderar: 
- Efeitos dissipativos. 
- Movimentos do esqueitista em relação ao esqueite. 
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13. No sistema cardiovascular de um ser humano, o coração funciona como uma bomba, com potência média 
de 10 W, responsável pela circulação sanguínea. Se uma pessoa fizer uma dieta alimentar de 2500 kcal 
diárias, a  porcentagem dessa energia utilizada para manter sua circulação sanguínea será, 
aproximadamente, igual a 
a) 1% 
b) 4% 
c) 9% 
d) 20% 
e) 25% 

 
Note e adote:  
1 cal = 4 J 

 
14. No desenvolvimento do sistema amortecedor de queda de um elevador de massa m, o engenheiro 

projetista impõe que a mola deve se contrair de um valor máximo d, quando O elevador cai, a partir do 
repouso, de uma altura h, como ilustrado na figura ao lado. Para que a Exigência do projetista seja 
satisfeita, a mola a ser empregada deve ter constante elástica dada por 
a) 2mg(h+d)/d² 
b) 2mg(h-d)/d² 
c) 2mgh/d² 
d) mgh/d 
e) mg/d 
 
Note e adote: forças dissipativas devem ser ignoradas e a aceleração gravitacional local é g. 
 

15. A figura abaixo mostra o gráfico da energia potencial gravitacional U de uma esfera em uma pista, em 
função da componente horizontal x da posição da esfera na pista. A esfera é colocada em repouso na pista, 
na posição de abscissa x = x1, tendo energia mecânica E < 0. A partir dessa condição, sua energia cinética 
tem valor 

 
a) Máximo igual a |U0|.  
b) Igual a |E| quando x = x3. 
c) Mínimo quando x = x2.  
d) Máximo quando x = x3.  
e) Máximo quando x = x2. 

 
Note e adote: desconsidere efeitos dissipativos 

 
16. Helena, cuja massa é 50 kg, pratica o esporte radical bungee jumping. Em um treino, ela se solta da 

beirada de um viaduto, com velocidade inicial nula, presa a uma faixa elástica de comprimento natural L0 
= 15 m e constante elástica k = 250 N/m. Quando a faixa está esticada 10m além de seu comprimento 
natural, o módulo da velocidade de Helena é 
a) 0 m/s 
b) 5 m/s 
c) 10 m/s 
d) 15 m/s 
e) 20 m/s 
Note e adote: 
Aceleração da gravidade: 10 m/s2. 
A faixa é perfeitamente elástica; sua massa e efeitos dissipativos devem ser ignorados. 
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17. O projeto para um balanço de corda única de um parque de diversões exige que a corda do brinquedo 
tenha um comprimento de 2,0 m. O projetista tem que escolher a corda adequada para o balanço, a partir 
de cinco ofertas disponíveis no mercado, cada uma delas com distintas tensões de ruptura. A tabela 
apresenta essas opções. 

 
Ele tem também que incluir no projeto uma margem de segurança; esse fator de segurança é tipicamente 
7, ou seja, o balanço deverá suportar cargas sete vezes a tensão no ponto mais baixo da trajetória. 
Admitindo que uma pessoa de 60 kg, ao se balançar, parta do repouso, de uma altura de 1,2 m em relação 
à posição de equilíbrio do balanço, as cordas que poderiam ser adequadas para o projeto são 
a) I, II, III, IV e V. 
b) II, III, IV e V, apenas. 
c) III, IV e V, apenas. 
d) IV e V, apenas. 
e) V, apenas. 
 
Note e adote: 
Aceleração da gravidade: 10 m/s2. 
Desconsidere qualquer tipo de atrito ou resistência ao movimento e ignore a massa do balanço e as 
dimensões da pessoa. 
As cordas são inextensíveis. 

 
18. Dois corpos de massas iguais são soltos, ao mesmo tempo, a partir do repouso, da altura h1 e percorrem 

os diferentes trajetos (A) e (B), mostrados na figura, onde x1 > x2 e h1 > h2. 

 
Considere as seguintes afirmações: 
I. As energias cinéticas finais dos corpos em (A) e em (B) são diferentes. 
II. As energias mecânicas dos corpos, logo antes de começarem a subir a rampa, são iguais. 
III. O tempo para completar o percurso independe da trajetória. 
IV. O corpo em (B) chega primeiro ao final da trajetória. 
V. O trabalho realizado pela força peso é o mesmo nos dois casos. 
 
É correto somente o que se afirma em 
a) I e III. 
b) II e V. 
c) IV e V. 
d) II e III. 
e) I e V. 
 
Note e adote: 
Desconsidere forças dissipativas 
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19. Um rapaz de massa m1 corre numa pista horizontal e pula sobre um skate de massa m2, que se encontra 
inicialmente em repouso. Com o impacto, o skate adquire velocidade e o conjunto rapaz+skate segue em 
direção a uma rampa e atinge uma altura máxima h. A velocidade do rapaz, imediatamente antes de tocar 
no skate, é dada por 

 
Note e adote: 
Considere que o sistema rapaz + skate não perde energia devido a forças dissipativas, após a colisão. 

 
20. Um equipamento de bungee jumping está sendo projetado para ser utilizado em um viaduto de 30 m de 

altura. O elástico utilizado tem comprimento relaxado de 10 m. Qual deve ser o mínimo valor da constante 
elástica desse elástico para que ele possa ser utilizado com segurança no salto por uma pessoa cuja massa, 
somada à do equipamento de proteção a ela conectado, seja de 120 kg? 
a) 30 N/m 
b) 80 N/m 
c) 90 N/m 
d) 160 N/m 
e) 180 N/m 
Note e adote: 
Despreze a massa do elástico, as forças dissipativas e as dimensões da pessoa; 
Aceleração da gravidade = 10 m/s2. 

 
21. Nos manuais de automóveis, a caracterização dos motores é feita em CV (cavalo-vapor). Essa unidade, 

proposta no tempo das primeiras máquinas a vapor, correspondia à capacidade de um cavalo típico, que 
conseguia erguer, na vertical, com auxílio de uma roldana, um bloco de 75 kg, à velocidade de 1 m/s. Para 
subir uma ladeira, inclinada como na figura, um carro de 1000 kg, mantendo uma velocidade constante de 
15 m/s (54 km/h), desenvolve uma potência útil que, em CV, é, aproximadamente, de 

 
a) 20 CV 
b) 40 CV 
c) 50 CV 
d) 100 CV 
e) 150 CV 
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Gabarito 
 
01. B 
 
02. D 
 
03. GABARITO COMENTADO: 

 
 
04. GABARITO COMENTADO: 

a) Aplicando o princípio da conservação de energia antes do lançamento do bloco (até que o bloco 
permaneça em contato com a mola): 

 
b) Aplicando o princípio da conservação de energia após o lançamento do bloco (a energia cinética do 

bloco deve ser considerada no momento em que este perde o contato com a mola): 

 
 
05. D   06. E   07. C   08. E   09. D   10. E 
 
11. E   12. E   13. C   14. A   15. E   16. A 
 
17. C   18. B   19. D   20. E   21. A 
 


