
 

 

Professos Moisés – Tarefa 18 
 
01. Um sistema mecânico apresenta 200 J de energia cinética e 800 J de energia potencial. Quanto vale a 

energia mecânica (total) desse sistema? 
 
02. Um objeto com massa de 2 kg se movimenta com velocidade de 4 m/s a uma altura de 5 m do solo. 

Considere g = 10 m/s². Quanto vale a energia mecânica desse objeto no instante considerado? 
 
03. Um sistema mecânico apresenta uma energia potencial de 100 J, massa de 50 kg e velocidade de 2 m/s. 

Calcule a energia mecânica desse sistema. 
 
04. Um corpo em queda livre, em um instante, está com energia cinética de 5000 J a uma altura de 20 m do 

solo. Se a massa do corpo vale 100 kg e a aceleração da gravidade vale g = 10 m/s², calcule a energia 
mecânica do corpo.  

 
05. Um esquiador com massa de 60 kg está inicialmente parado no ponto A de uma rampa situada a 50 m do 

chão. Ao chegar no ponto B, a velocidade do esquiador vale 20 m/s. Se             g = 10 m/s², calcule a 
perda de energia mecânica sofrida pelo esquiador entre os pontos A e B. 

 
06. No trecho de circuito elétrico a seguir, os resistores R1 e R2 estão conectados em série entre os pontos A e 

B com tensão elétrica de 24 V. Determine: 

 
a) a resistência equivalente do circuito; 
b) a corrente elétrica que percorre os resistores; 
c) os valores das tensões elétricas U1 e U2. 

 
07. No circuito a seguir, temos três resistores em série, R1 = 4 ����R2 = 8 ��e R3 = 10 ���alimentados 

por um gerador de 44 V. Determine:  
a) a resistência equivalente do circuito; 
b) o sentido da corrente elétrica (horário ou anti-horário); 
c) a intensidade da corrente elétrica que percorre os resistores; 
d) os valores das tensões elétricas nos resistores 1,2 e 3. 

 


