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6a Lista de Exercícios - Trabalho e Energia Mecânica

1. Um bloco de massa 2, 50 kg é empurrado 2, 20m ao longo de uma mesa horizontal sem

atrito por uma força constante de 16, 0N direcionada 25◦ abaixo da horizontal. Determine

o trabalho feito pela (a) força aplicada, (b) pela força normal exercida pela mesa e (c) pela

força da gravidade. (d) Determine o trabalho total feito pelo bloco.

2. Uma massa de 3 kg tem uma velocidade inicial ~v0 = (6̂i − 2ĵ)m/s. (a) Qual é a sua

energia cinética nesse instante? (b) Encontre o trabalho total realizado sobre o objeto se a

velocidade muda para (8̂i + 4ĵ)m/s. (Dica: Lembre-se que v2 = ~v · ~v)

3. Um rebocador exerce uma força constante de 5000N em um navio movendo a uma veloci-

dade constante através de um porto. Quanto trabalho o rebocador realiza para deslocar o

navio em uma distância de 3, 0 km?

4. A força que atua em uma partícula varia conforme mostrado na Figura 1. Encontre o

trabalho realizado pela força que move a partícula (a) de x = 0 até x = 8, 00m, (b) de

x = 8, 00m até x = 10m, e (c) de x = 0 até x = 10, 0m.

Figura 1: Problema 4 Figura 2: Problema 5 Figura 3: Problema 6

5. A Figura 2 mostra três forças aplicadas a um baú que se move para a esquerda por 3, 0m
sobre um piso sem atrito. Os módulos das forças são F1 = 5, 00N , F2 = 9, 00N e F3 =
3, 00N , e o ângulo indicado é theta = 60◦. Durante o deslocamento, (a) qual é o trabalho

resultante que as três forças realizam sobre o baú, e (b) a energia cinética do baú aumenta

ou diminui?

6. A Figura 3 mostra uma vista superior de três forças horizontais agindo sobre uma caixa de

carga que estava inicialmente em repouso, mas que agora se move em um piso sem atrito.

As intensidades das forças atuantes são F1 = 3, 00N , F2 = 4, 00N e F3 = 10, 00N , e os

ângulos indicados são theta2 = 50◦ e theta3 = 35◦. Qual é o trabalho resultante realizado

sobre a caixa pelas três forças durante os primeiros 4, 00m de deslocamento?

7. Uma força ~F = (4xî + 3yĵ)N atua em um objeto que se move na direção x da origem até

a posição x = 5m. Encontre o trabalho W =
∫
~F · d~r realizado por essa força.

8. A força sobre uma partícula está dirigida ao longo de um eixo x e é dada por F = F0(x/x0−
1). Determine o trabalho realizado pela força ao mover a partícula de x = 0 até x = 2x0,
(a) plotando F (x) e medindo o trabalho a partir do grá�co e (b) por integração de F (x).



9. Qual o trabalho realizado por uma força ~F = (2xN )̂i + (3N)ĵ, com x em metros, que

desloca uma partícula da posição ~ri = (2m)̂i + (3m)ĵ para uma posição ~rf = −(4m)̂i −
(3m)ĵ?

10. Quando uma certa mola é esticada além de seu limite proporcional, a força restauradora

satisfaz a equação F = − kx + βx3. Se k = 10, 0N/m e β = 100N/m3, calcule o

trabalho realizado por esta força quando a mola é esticada 0, 100m.

11. A força (mas não a potência) necessária para rebocar um barco com velocidade constante

é proporcional à velocidade. Se uma velocidade de 4, 0 km/h requer 7, 5 kW , qual será a

potência necessária para uma velocidade de 12 km/h?

12. Uma força de 5, 0N atua sobre um corpo de 15 kg inicialmente em repouso. Calculo o

trabalho realizado pela força (a) no primeiro, (b) no segundo, (c) no terceiro segundos e

(d) a potência instantânea devido à força atuante ao �nal do terceiro segundo.

13. Um bloco de 100 kg é puxado com velocidade constante de 5, 0m/s sobre um piso hori-

zontal por uma força aplicada de 122N que forma um ângulo de 37◦ em relação ao plano

horizontal. Qual a taxa com que a força realiza trabalho sobre o bloco?

14. Na Figura 4, um pequeno bloco, inicialmente em repouso, é solto em uma rampa sem atrito

de uma altura de 3, 0m. As alturas das cristas ao longo da rampa são indicadas na �gura.

As cristas apresentam as partes de cima igualmente circulares (supondo que o bloco não

perde o contato com a rampa em nenhuma das cristas). (a) Qual a primeira crista que o

bloco não consegue cruzar? (b) O que ele faz depois de não conseguir cruzar essa crista?

Em qual crista (c) A aceleração centrípeta do bloco é máxima e (d) a força normal sobre

o bloco é mínima?

Figura 4: Problema 14 Figura 5: Problema 15

15. Na Figura 5, uma corrente é mantida sobre uma mesa sem atrito com um quarto do seu

comprimento pendendo da sua borda. Se a corrente possui um comprimento L = 28 cm e

massa m = 0, 012 kg, qual o trabalho necessário para puxar a parte suspensa de volta para

cima da mesa?

16. Qual a constante de mola de uma mola que armazena 25 J de energia potencial elástica

quando comprimida 7, 5 cm a partir do seu comprimento não deformado?

17. Você deixa cair um livro de 2, 00 kg para um amigo que esta em pé, 10, 0m abaixo do livro,

com as mãos estendidas 1, 50m acima do chão (Fig. 6). (a) Qual o trabalho Wg que a

forca gravitacional realiza sobre o livro enquanto ele cai ate chegar nas mãos do seu amigo?

(b) Qual a variação ∆U da energia potencial gravitacional do sistema livro-Terra durante

a queda? Se a energia potencial gravitacional U desse sistema for tomada como nula no

nível do solo, qual será o valor de U quando o livro (c) for solto e (d) chegar as mãos do

seu amigo? Considere agora que U seja 100 J no nível do solo e encontre novamente (e)

Wg, (f) ∆U , (g) U no ponto em que o livro e solto e (h) quando o livro atingir as mãos

do seu amigo.



Figura 6: Problema 17 Figura 7: Problema 18

18. Na Fig.7, um �oco de gelo de 2, 00 g é solto da borda de uma tigela hemisférica, cujo raio r
é igual a 22, 0 cm. O contato entre o �oco e a tigela se dá sem atrito. (a) Qual o trabalho

realizado pela força gravitacional sobre o �oco durante a sua descida até o fundo da tigela?

(b) Qual a variação da energia potencial do sistema �oco-Terra durante essa descida? (c)

Se essa energia potencial for tomada como sendo nula no fundo da tigela, qual será o seu

valor ao se soltar o �oco? (d) Se, em vez disso, tomarmos a energia potencial como nula

no ponto de lançamento, qual será o seu valor quando o �oco atingir o fundo da tigela?

(e) Se a massa do �oco fosse duplicada, os módulos das respostas dos itens (a) até (d)

aumentariam, diminuiriam ou permaneceriam os mesmos?

19. Na Fig.8, um carro de montanha-russa de massa m chega sem atrito ao alto da primeira

elevação com uma velocidade v0. Quanto trabalho a força gravitacional realiza sobre ele

desse ponto até (a) o ponto A, (b) o ponto B e (c) o ponto C? Se a energia potencial

gravitacional do sistema carro-Terra for tomada como nula no ponto C, qual será o seu

valor quando o carro estiver (d) no ponto B e (e) no ponto A? (f) Se a massa m fosse

duplicada, a variação da energia potencial gravitacional do sistema entre os pontos A e B

aumentaria, diminuiria ou permaneceria a mesma?

Figura 8: Problema 19 Figura 9: Problema 20

20. Um menino está sentado no alto de um monte hemisférico de gelo (Fig. 9). Ele recebe um

empurrão bem leve e começa a deslizar no gelo. Mostre que ele perde contato com o gelo

em um ponto cuja altura é 2R/3 se o gelo não tiver atrito. (Dica: A força normal se anula

quando ele deixa de ter contato com o gelo.)

21. No exercício 19, qual a velocidade do carro de montanha-russa (a) no ponto A, (b) no ponto

B e (c) no ponto C? (d) Que altura ele alcançará na última elevação, que é alta demais

para ele cruzar? (e) Se substituirmos o carro por um segundo carro com o dobro da massa,

quais serão então as respostas correspondentes aos itens (a) até (d)?



22. Na Fig.10, um pequeno bloco de massa m pode deslizar ao longo de um loop sem atrito.

O bloco é solto do repouso no ponto P, a uma altura h = 5R acima da parte mais baixa

do loop. Quanto trabalho a força gravitacional realiza sobre o bloco enquanto o bloco se

desloca do ponto P (a) até o ponto Q e (b) até a parte mais alta do loop? Se a energia

potencial gravitacional do sistema bloco-Terra for tomada como nula na parte mais baixa

do loop, qual será a energia potencial quando o bloco estiver (c) no ponto P, (d) no ponto

Q e (e) no ponto mais alto do loop (f) Se, em vez de ser solto do repouso, o bloco receber

alguma velocidade inicial para baixo ao longo da pista as repostas para os itens de (a) até

(e) aumentam, diminuem ou permanecem as mesmas?

Figura 10: Problema 22 Figura 11: Problema 23

23. Um bloco de 2, 00 kg é posicionado contra uma mola sobre um plano inclinado de 30◦ sem

atrito (Fig.11). ( bloco não está preso à mola.) A mola, cuja constante de mola é igual

a 19, 6N/cm, é comprimida 20, 0 cm e depois solta. (a) Qual a energia potencial elástica

da mola comprimida? (b) Qual a variação da energia potencial gravitacional do sistema

bloco-Terra quando o bloco se move do ponto de onde foi solto até seu ponto mais alto no

plano inclinado? (c) Qual a distância, ao longo do plano inclinado, do ponto mais alto que

o bloco atinge até o ponto de onde ele foi solto?

Figura 12: Problema 24 Figura 13: Problema 25

24. Na Figura 12, um bloco um bloco desliza ao longo de uma pista indo de um certo nível

para um nível mais elevado, atravessando um vale intermediário. A pista possui atrito

desprezível até que o bloco atinja o nível mais alto. Daí por diante, uma força de atrito

faz com que o bloco pare a uma distância d. Ache d sabendo que a velocidade inicial do

bloco v0 é igual a 6, 0m/s, que a diferença de alturas h é igual a 1, 1m e que o coe�ciente

de atrito cinético µk é igual a 0, 60.

25. Um bloco de 2, 0 kg é solto de uma altura de 40 cm sobre uma mola, cuja constante de mola

k é igual a 1960N/m (Fig. 13). Encontre a distância máxima que a mola foi comprimida.



26. Uma bala de 30 g, com uma velocidade horizontal de 500m/s chega ao repouso após pene-

trar 12 cm em uma parede sólida. (a) Qual a variação da sua energia mecânica? (b) Que

intensidade da força média exercida pela parede leva a bala ao repouso?

27. Uma partícula de massa m = 5.00 kg é liberada de um ponto A e desliza em uma rampa

curva sem atrito, como mostrada na Figura 14. Determine (a) A velocidade da partícula

nos pontos B e C e (b) O trabalho realizado pela força gravitacional para mover a partícula

do ponto A para o ponto C.

Figura 14: Problema 27 Figura 15: Problema 28

28. Um bloco de 10 kg é liberado de um ponto A Como mostrado na Figura 15. A pista

é sem atrito exceto pelo trecho compreendido entre os pontos B e C, Na qual tem um

comprimento de 6m. O bloco viaja então através desta faixa e comprime uma mola de

constante elástica k = 2250N/m, causando uma deformação de 0, 3m a partir da posição

de equilíbrio. Determine o coe�ciente de atrito cinético entre o bloco e o trecho da faixa

entre os pontos B e C.

29. Uma pedra com peso igual a w é lançada no ar para cima, na direção vertical, a partir do

nível do solo, com velocidade v0. Se uma força constante f devida a força de arrasto do ar

atuar sobre a pedra do início ao �m do seu voo, (a) mostre que a altura máxima alcançada

pela pedra será

h =
v20

2g(1 + f/w)
.

(b)Mostre que a velocidade da pedra será

h = v0

(
w − f

w + f

)1/2

.

30. Você empurra um bloco de 2, 0 kg contra uma mola horizontal, comprimindo-a por 15 cm.

Você então solta o bloco e a mola faz com que ele deslize sobre o tampo de uma mesa. O

bloco pára a 75 cm do local de onde foi solto. A constante da mola é igual a 200N/m.

Qual o coe�ciente de atrito cinético entre o bloco e a mesa.

GABARITO

1- (a)3, 19 J ; (b) 0; (c) 0; (d)31, 9 J
2-(a) 60 J ; (b) 60 J
3-15 J
4-(a)24 J ; (b)−3 J ; (c)21 J
5-(a)1, 50 J ; (b)aumenta J
6-(a)15, 3 J
7- 50 J



8- 0 J , por ambos os métodos

9- −6 J
10- −4, 7 × 10−2J
11- 68 kW
12- (a)0, 83 J ; (b) 02, 5 J ; (c) 4, 2 J ; (d)5, 0W
13- 490W
14- (a) 4; (b) volta ao ponto de partida e repete o percurso; (c) 1; (d) 1.
15- 1, 029mJ
16- 89N/cm.

17- (a) 166, 6 J ; (b)−166, 6 J ; (c)196 J ; (d)29, 4 J ; (e)166, 6 J ; (f)−166, 6 J ; (g)296 J ; (h)129, 4J .
18- (a)4, 31·10−3 J ; (b)−4, 31·10−3 J ; (c)4, 31·10−3 J ; (d)−4, 31·10−3 J ; (e) todos aumentariam.

19- (a) 0; (b) mgh/2; (c)mgh; (d)mgh/2; (e) mgh; (f) aumentaria.

20- ...

21- (a) V0; (b)
√
V 2
0 + gh; (c)

√
V 2
0 + 2gh; (d)

V 2
0 +2gh
2g ; (e) as mesmas.

22- (a) 4mgr; (b)3mgr; (c)5mgr; (d)mgr; (e)2mgr; (f) permanecem as mesmas.

23- (a) 39, 2 J ; (b)39, 2 J ; (c)4m.

24- 1, 2m
25- 10 cm
26- (a)−3, 75 · 103 J ; (b) 3, 12 · 104N .

27-

28-

29- ...

30- 0, 15.


