
1. Um objeto de massa 5 kg é deixado cair de uma determinada altura. Ele chega ao solo 
com energia cinética igual 2000 J. Determine a altura que o objeto foi abandonado. 
Despreze o atrito com o ar e considere g = 10 m/s² 

2. Um objeto de 200 kg é acelerado a 4 m/s
2
 sob ação de uma força F. Determine a 

distância deslocada pelo objeto sob ação dessa força sabendo que a energia 
transferida para ele foi de 9,6 kJ. 

3. Um homem aplica uma força sobre um objeto de 20 kg, empurrando-o por uma 
distância de 200 m. Sabendo que o trabalho realizado pelo homem foi de 8 kJ, 
determine a aceleração, em m/s

2
, do objeto durante o movimento. Considere que a 

força é paralela à direção de deslocamento da caixa. 
4. Um corpo de massa 2 kg está inicialmente em repouso. Num dado instante passa a 

atuar sobre ele uma força F = 10 N. Sabendo que ele gasta 5s para percorrer 10 
metros, calcule:  

a) o trabalho da força F;  

b) sua potência. 

5. Carlos puxa um caixote que pesa 300 N, com o auxílio de uma corda, exercendo uma 
força de 100 N durante 8 segundos e percorrendo uma distância de 4 metros. O 
caixote desliza sem dificuldade sobre o chão.  

a) Qual é o trabalho realizado pela força aplicada por Carlos ao deslocar o caixote?  

b) Qual foi a potência desenvolvida no processo?  

c) Qual é a massa do caixote?  

d) Qual é a aceleração adquirida pelo caixote? 

6. Um halterofilista eleva um conjunto de barra e anilhas cuja massa total é de 200 kg. 
Inicialmente, o conjunto estava em equilíbrio estático, apoiado sobre a superfície do 
piso. O halterofilista eleva o conjunto até uma altura de dois metros em relação ao piso. 
O movimento de elevação do conjunto foi realizado em um intervalo de tempo de 
quatro segundos. Considere o módulo da aceleração gravitacional terrestre como 10 
m/s

2
. A potência média gasta pelo halterofilista para elevar o conjunto de barra e 

halteres foi de: 

a) 0,5 x 10
3
 watts 

b) 10
2
 watts 

c) 10
3
 watts 

d) 2 x 10
3
 watts 

e) 4 x 10
3
 watts 

 


