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1) Suponha que os tratores 1 e 2 da figura arrastem toras de mesma massa pelas rampas 
correspondentes, elevando-as à mesma altura h. Sabe-se que ambos se movimentam com 
velocidades constantes e que o comprimento da rampa 2 é o dobro do comprimento da rampa 1. 

 
Chamando de τ1 e τ2 os trabalhos realizados pela força gravitacional sobre essas toras, pode-se 
afirmar que: 
A) τ1=2τ2; τ1>0 e τ2<0 
B) τ1=2τ2; τ1<0 e τ2>0 
C) τ1=τ2; τ1<0 e τ2<0 
D) 2τ1=τ2; τ1>0 e τ2>0 
E) 2τ1=τ2; τ1<0 e τ2<0 
 
 
2) Um homem de massa 70kg sobe uma escada, do ponto A ao ponto B, e depois desce, do ponto B 
ao ponto C, conforme indica a figura. 

 
O trabalho realizado pelo peso do homem desde o ponto A até o ponto C foi de: (g=10m/s2). 
A) 5,6.103 J     
B) 1,4.103 J     
C) 5,6.102 J     
D) 1,4.102J     
E) 14J 
 
 
3) Com o auxílio de um guindaste, uma plataforma de massa 5 kg é utilizada para erguer, desde o 
solo até a altura de 5 m, a atriz que será destaque de um dos carros alegóricos da escola de samba 
Unidos da Lua Cheia, cuja fantasia tem massa de 25 kg. 

 
Dado:  
g = 10 m/s². 
Se o trabalho que o peso do conjunto atriz + fantasia + plataforma realiza durante esse 
deslocamento tiver módulo igual a 4.500 J, calcule a massa da atriz. 
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4) Uma pessoa adulta, para realizar suas atividades rotineiras, consome em média, 2500 kcal de 
energia por dia. Calcule a potência média, em watts, consumida em um dia por essa pessoa para 
realizar suas atividades. 
Dado: 1 cal = 4,2 J.  
 
A) 200W 
B) 125W 
C) 100W 
D) 121,5W 
E) 12,15W 
 
 
5) Ao realizarmos as tarefas diárias, utilizamos energia fornecida pelos alimentos que ingerimos. 
Pensando nisso, uma pessoa de 90 kg cronometrou o tempo para subir, pela escada, os cinco 
andares até chegar ao seu apartamento. Sendo g = 10 m/s2. Considere que essa pessoa subiu 16 m 
em 30 s, calcule a potência média desenvolvida. 
 
 
6) Ao realizarmos as tarefas diárias, utilizamos energia fornecida pelos alimentos que ingerimos. 
Pensando nisso, uma pessoa de 90 kg cronometrou o tempo para subir, pela escada, os cinco 
andares até chegar ao seu apartamento. Sendo g = 10 m/s2. Considere que essa pessoa subiu 16 m 
em 30 s,  calcule o trabalho da força peso no deslocamento. 
 
 
7) Um atleta de 80 kg massa, durante uma prova de atletismo, percorre 100 m rasos durante um 
intervalo de tempo de 9,0 segundos, cruzando a linha de chegada com uma velocidade escalar de 
43,2 km/h. Adotando que 1 cal = 4 joules e desconsiderando os efeitos de resistência do ar, 
podemos afirmar que a energia gasta, por segundo, pelas forças musculares do atleta, em calorias, é 
de: 
 
A) 160.  
B) 240.  
C) 360.  
D) 640.  
E) 720.  
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8) Por que o exercício de menor duração e maior intensidade pode ser melhor para emagrecer, 
segundo estudos recentes. 
Um estudo recente conduzido por Arthur Weltman, da Universidade da Virgínia, comparou os 
resultados dos exercícios intensos e moderados na perda de gordura abdominal de 27 mulheres 
obesas de meia-idade. Divididas em grupos, os dois grupos submetidos a exercícios fizeram 
caminhada ou corrida em velocidade controlada, de acordo com o peso e a aptidão de cada uma 
durante 16 semanas. Na análise dos resultados foi verificado que mesmo gastando a mesma 
quantidade de calorias (Energi durante o exercício os grupos tiveram resultados muito diferentes. A 
suspeita é que a intensidade do esforço faz o corpo gastar mais energia depois do exercício para se 
recuperar. 
Considere uma mulher se exercitando em uma esteira ergométrica que registra uma velocidade 
constante de 5,4 km/h. Se a força motriz exercida pelo solo, através do atrito, sobre os pés for de 
300 N, qual o gasto calórico aproximado, em kcal, desenvolvido em uma hora de caminhada. 
Dados: 1,0 kcal = 4.103 J 

 
A) 27.000 
B) 1.620 
C) 810 
D) 450 
E) 405 
 
 
9) Uma criança aplica uma força (F1) de 0,7 N em um carrinho de brinquedo de massa 500 g que se 
encontrava inicialmente em repouso sobre uma superfície plana e horizontal. Considerando que as 
forças dissipativas (F2) somam 0,2 N, determine o valor da potência (P) da força resultante, 
decorridos 4,0 segundos da partida. 
A) 1 W 
B) 4 W 
C) 2 W 
D) 10 W 
E) 20 W 
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10) Um motor é capaz de desenvolver uma potência de 500 W. Se toda essa potência for usada na 
realização do trabalho para a aceleração de um objeto, ao final de 2,0 minutos sua energia cinética 
terá, em joules, um aumento igual a: 

A)  

B)  

C)  

D)  

E)  
 
 
11) A montadora de determinado veículo produzido no Brasil apregoa que a potência do motor que 
equipa o carro é de 100 HP (1 HP  = 750 W). Em uma pista horizontal e retilínea de provas, esse 
veículo, partindo do repouso, atingiu a velocidade de 144 km/h em 20 s. A massa do carro é de 1.000 
kg. 
Calcule: 
 

a) a variação da energia cinética adquirida pelo veículo. 
 

b) determine o rendimento desse motor. 
 
 
12) Para modernizar sua oficina, um marceneiro foi a uma loja de ferramentas e pediu ao vendedor 
que lhe mostrasse uma furadeira e uma serra elétrica. Ao consultar os manuais de instrução, obteve 
as informações mostradas na tabela: 

 
Segundo suas estimativas, a furadeira e a serra elétrica seriam utilizadas diariamente, em média, por 
15 minutos e 30 minutos, respectivamente. Dessa forma, fazendo rápidos cálculos, descobriu que, se 
comprasse as ferramentas e as utilizasse pelo tempo previsto, ao final de um mês de trinta dias a 
energia elétrica consumida pelas ferramentas, em kW.h, seria igual a: 
 
A) 18,25. 
B) 26,25.  
C) 29,50. 
D) 32,50.  
E) 36,75. 
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13) Os números e cifras envolvidos, quando lidamos com dados sobre produção e consumo de 
energia em nosso país, são sempre muito grandes. Apenas no setor residencial, em um único dia, o 
consumo de energia elétrica é da ordem de 200 mil MWh. Para avaliar esse consumo, imagine uma 
situação em que o Brasil não dispusesse de hidrelétricas e tivesse de depender somente de 
termoelétricas, onde cada kg de carvão, ao ser queimado, permite obter uma quantidade de energia 
da ordem 10 KWh. Considerando que um caminhão transporta, em média, 10 toneladas de carvão, a 
quantidade de caminhões de carvão necessária para  abastecer  as termoelétricas, a cada dia, seriam 
de ordem de: 
A) 20. 
B) 200. 
C) 1.000. 
D) 2.000. 
E) 10.000. 
 
 
14) Para reciclar um motor de potência elétrica igual a 200 W, um estudante construiu um elevador 
e verificou que ele foi capaz de erguer uma massa de 80 kg a uma altura de 3 metros durante 1 
minuto. Considere a aceleração da gravidade 10,0 m/s2. 
Qual a eficiência aproximada do sistema para realizar tal tarefa? 
A) 10% 
B) 20% 
C) 40% 
D) 50% 
E) 100% 
 
 
15) A utilização de placas de placas de aquecimento solar como alternativa ao uso de energia 
elétrica representa um importante mecanismo de economia de recursos naturais. Um sistema de 
aquecimento solar com capacidade de geração de energia de 1,0 MJ/dia por metro quadrado de 
placa foi instalado para aquecer água de um chuveiro elétrico de potência 2 kW, utilizado durante 
meia hora por dia. 
A área mínima da placa solar deve ser de  
A) 1,0 m2. 
B) 1,8 m2. 
C) 2,0 m2. 
D) 3,6 m2. 
E) 6,0 m2 


