
 

 

Tarefa 31 professora Ana Diniz 

 
01. Um carro que se move uniformemente num plano horizontal tem energia cinética de 400 J. Qual a 

intensidade da força que deve ser aplicada ao carro, na mesma direção e sentido contrário ao seu 
movimento, para levá-lo ao repouso num deslocamento de 5 m? 

 
02. (IMT) Uma partícula de massa m = 2 kg está em movimento retilíneo, segundo a direção Ox de um 

referencial cartesiano. Quando ela passa pela origem do referencial, a sua velocidade é , no sentido 

dos x crescentes, e a partir desse ponto fica submetida à ação da força , paralela ao eixo Ox, e que varia, 
de acordo com a posição, na forma indicada no gráfico a seguir. 

 

 
 

Calcular a velocidade da partícula quando ela se encontra no ponto de abscissa x = 4 metros. 
 
03. (Vunesp) O gráfico da figura representa a velocidade em função do tempo de um veículo de massa 1,2 ⋅ 

10³ kg, ao se afastar de uma zona urbana. 
 

 
 

a) Determine a variação da energia cinética do veículo no intervalo de 0 a 12 segundos. 

b) Determine o trabalho da força resultante atuando no veículo em cada um dos seguintes intervalos: de 
0 a 7 segundos e de 7 a 12 segundos 

 

04. De cima de um morro, um jovem assiste a uma exibição de fogos de artifício, cujas explosões ocorrem na 
mesma altitude em que ele se encontra. Para avaliar a que distância L os fogos explodem, verifica que o 
tempo decorrido entre ver uma explosão e ouvir o ruído correspondente é de 3 s. Além disso, esticando o 
braço, segura uma régua a 75 cm do próprio rosto e estima que o diâmetro D do círculo aparente, formado 

pela explosão, é de 3 cm. Finalmente, avalia que a altura H em que a explosão ocorre é de 
aproximadamente 2,5 vezes o diâmetro D dos fogos. Nessas condições, avalie 

 

 
 

a) a distância, L, em metros, entre os fogos e o observador. 
b) o diâmetro D, em metros, da esfera formada pelos fogos. 
c) a energia E, em joules, necessária para enviar o rojão até a altura da explosão, considerando que ele 

tenha massa constante de 0,3 kg. 
d) a quantidade de pólvora Q, em gramas, necessária para lançar esse rojão a partir do solo. 



Avaliação Produtiva 
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NOTE E ADOTE 1 

A velocidade do som, no ar, . 
Despreze o tempo que a luz da explosão demora para chegar até o 
observador. 

  

NOTE E ADOTE 2 
A combustão de 1 g de pólvora libera uma energia de 2000 J; apenas 1% da energia 
liberada na combustão é aproveitada no lançamento do rojão. 

  
05. Um homem puxa um bloco com massa de 20 kg por meio de uma corda e uma polia, ambas ideais. A partir 

do repouso, aplica uma força constante de 250 N na corda e levanta o bloco a uma altura vertical de 5 m. 
Calcule: 
Dados: g = 10 m/s² e despreze todos os atritos. 

 
a) o trabalho realizado pelo peso. 
b) o trabalho realizado pela força F. 
c) a velocidade do corpo ao atingir a altura de 5 m. 


