
Revisão  Energia Mecânica l.              
1)(UNESP-SP) Um veículo de massa 800kg 
está rodando à velocidade de 36 km/h numa 
estrada reta e horizontal, quando o motorista 
aciona o freio. Supondo que a velocidade do 
veículo se reduz uniformemente à razão de 4 
m/s em cada segundo a partir do momento 
em que o freio foi acionado, determine                
a) o tempo decorrido entre o instante do 
acionamento do freio e o instante em que o 
veículo para                                                        
.b) a distância percorrida pelo veículo nesse 
intervalo de tempo.                                           
c) o trabalho realizado pela força (F) aplicada 
pelo freio nesse deslocamento 

2-(FUVEST).Uma empilhadeira elétrica 
transporta do chão até uma prateleira, a uma 
altura de 6,0m do chão, um pacote de 120kg. 
O gráfico ilustra a altura do pacote em função 
do tempo. A potência aplicada ao corpo pela 
empilhadeira é:  ( g = 10m/s2 )  a) 120W     b) 
360W    c) 720W   d) 1,20kW   e) 2,40kW  

                                                                                                                                       
3). (FUVEST). Deseja-se construir uma usina 
hidrelétrica aproveitando uma queda d'água 
de 10m de altura e vazão de 1,0m3 por 
segundo. Qual a potência teórica máxima 
dessa usina?   Dados: d água = 1000 kg / m3  .     
(g = 10m/s2)   a) 16,0W    b) 1,00 . 105W    c) 
1,96 . 106W    d) 2,00 . 102W         e) 2,16 . 103W  

4)-(Ufla-MG) O kevlar é uma fibra constituída 
de uma longa cadeia molecular de poly-
paraphenylene teraphthalamide, que associa 
leveza, flexibilidade e, principalmente, alta 
resistência à ruptura. Entre as inúmeras 
aplicações dessa fibra, está a confecção de 
coletes à prova de balas. Considere um 
projétil de massa m=50g com velocidade de 
200m/s que se choca com essa fibra e 
penetra 0,5cm. Calcular   força de resistência 
média  kevlar apresento :  a)2.105 N       . 
b)2.103 N    c) 2.104 N     d) 2.102 N    e) 2.106 N     
5)-(ITA-SP) Projetado para subir com 
velocidade média constante a uma altura de 
32 m em 40 s, um elevador consome a 
potência de 8,5 kW de seu motor. Considere 
que seja de 370 kg a massa do elevador 
vazio e a aceleração da gravidade g = 10 
m/s2. Nessas condições, o número máximo 
de passageiros, de 70 kg cada um, a ser 
transportado pelo elevador é                    a) 7.            
b) 8.          c) 9.        d) 10.            e) 11.                 
6)-(Fgv 2013)  A montadora de determinado 
veículo produzido no Brasil apregoa que a  
potência do motor que equipa o carro é de  

100 HP (1HP≅750W ). Em uma pista 
horizontal e retilínea de provas, esse veículo, 

partindo do repouso, atingiu a velocidade de 
144 km/h em 20 s. Sabendo que a massa do 
carro é de 1 000 kg, o rendimento desse 
motor, nessas condições expostas, é 
próximo de  
a) 30%.   b) 38%.   c) 45%.   d) 48%.   e) 53%. 
7). (Uniube-MG) Um carro move-se em 
trajetória retilínea. O gráfico da força  F que 
atua paralelamente à sua trajetória em 
função do deslocamento é apresentado a 
seguir. Calcular o trabalho dessa força de 0 a 
300 m  

  

8) (Univali-SC) Um elevador de 500 kg de 
massa eleva até 45 m, em 90 segundos, 6 
pessoas de 80 kg de massa cada uma, tendo 
velocidade constante. A aceleração da 
gravidade é 9,8 m/s2. Desprezando as forças 
dissipativas, calcular a potência do motor, 
Watt.:                                                                                                                                                     
a) 2450.    b) 490.     c) 106.    d) 4802  .   e) 980. 
9)-(UNESP-SP) Deslocando-se por uma 
rodovia a 108km/h (30m/s), um motorista 
chega à praça de pedágio e passa a frear o 
carro a uma taxa constante, percorrendo 
150m em trajetória retilínea, até a parada do 
veículo. Considerando a massa total do 
veículo como sendo 1.000kg.Calcular 
omódulo do trabalho realizado pelas forças 
de atrito que agem sobre o carro, em joules, 
a)3.104..b)15104.c)45104..d)1.5105..e) 4.5105...  
    

 10) (FAAP-SP)  Um projétil é feito de um 
material que muda de cor conforme a 
temperatura em que se encontra (ver tabela). 
Ele é impulsionado sobre um plano horizontal 
com uma velocidade de 120 m/s e corre sobre 
ele até parar por efeito do atrito. Sabendo que 
a temperatura ambiente, no instante em que o 
corpo foi impulsionado, era de 12ºC e que o 
calor específico do material de que ele é feito 
vale 300 J/(kg. °C), determine quais as cores 
que o projétil apresenta durante o movimento. 
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 cor amarelo verde azul violeta Marrom      preto 

  11)Após ingerir uma barra de chocolate de 
valor energético igual a 500 cal, um homem de 
70 Kg resolve praticar rapel, subindo uma 
rocha de 15m. Supondo que apenas a energia 
adquirida a partir da barra de chocolate fosse 
utilizada na subida, até que altura ele subiria? 
Dado: 1 cal = 4,2 J; gravidade = 10 



13)FEI-SP) Numa piscina com 10m de 
comprimento, 5 m de largura e 2 m de 
profundidade,                       7 nadadores 
disputam uma competição, nadando 
vigorosamente com potência individual                     
P= 500 W. Durante 12 minutos de competição, 
qual o trabalho total produzido pelos        na-
dadores. Calcular  a elevação de temperatura 
da piscina, supondo que nenhum calor da 
água é perdido?  Adote: 1cal = 4,2 J; calor 
específico da água = 1,0 cal/g ºC; densidade 
da água igual a 1g/cm3=1kg/L=1000 kg/m3. 
14). (G1 - ifsp 2013) O Engenheiro de Obras 
Dejair observa um guindaste que ergue uma 
viga de cimento de 500 kg até uma altura de 3 
metros do chão. Nesse mesmo intervalo de 
tempo, o seu operário consegue içar, por 
meio de uma roldana fixa, até uma altura de 8 
metros do chão, 10 sacos de cimento de 20 kg 
cada. A partir desses dados e adotando a 
aceleração da gravidade de 10 m/s2 , ele faz as 
seguintes afirmações: I. A potência média 
desenvolvida pelo operário é maior do que a 
do guindaste. II. A potência média 
desenvolvida pelo guindaste é de 15.000 W. 
III. Cada saco de cimento armazena 16.000 
joules de energia potencial aos 8 m de altura. 
Está(ão) correta(s) apenas     a) I.      b) II.             
c) I e II.            d) I e III.                e) II e III. 

15-(UNICAMP-SP) A tração animal pode ter 
sido a primeira fonte externa de energia 
usada pelo homem e representa um aspecto 
marcante da sua relação com os animais. 

a) O gráfico mostra a força de tração 
exercida por um cavalo como função do 
deslocamento de uma carroça. O trabalho 
realizado  pela força é dado pela área sob a 
curva Fxd. Calcule o trabalho realizado pela 
força de tração do cavalo na região em que 
ela é constante. 

 

b) No sistema internacional, a unidade de 
potência é o watt (W) = 1 J/s. O uso de tração 
animal era tão difundido no passado que 
James Watt, aprimorador da máquina a 
vapor, definiu uma unidade de potência 
tomando os cavalos como referência. O 
cavalo – vapor (CV), definido a partir da idéia 
de Watt, vale aproximadamente 740 W. 
Suponha que um cavalo, transportando uma 
pessoa ao longo do dia, realize um trabalho 
total de 444.000 J. Sabendo que o motor de 
uma moto, operando na potência máxima, 
executa esse mesmo trabalho em 40 s, 
calcule a potência máxima do motor da moto 
em CV. 

  

16). (PUC-SP) Uma bomba deve tirar água de 
um poço à razão de 7,5 l/s. Tendo o poço 10 
m de profundidade e supondo que a 
aceleração da gravidade é 10 m/s2 e a 
densidade da água 1 kg/l, a potência teórica 
da bomba deve ser (1 c v =750 W):                  
a) 750 cv. b) 75 cv. c) 7,5 cv. d) 1 cv. e) 10 cv. 

17)Um pequeno cata-vento do tipo Savonius, 
como o esquematizado na figura abaixo, 
acoplado a uma bomba d’água, é utilizado 
em uma 

 

Propriedade rural. A potência útil  P (W) 
desse sistema para bombeamento de água 
pode ser obtida  pela expressão P = 0,1.A.V 3, 
em que A (m2) é a área total das pás do cata-
vento e V (m/s), a velocidade do vento. 
Considerando um cata-vento com área total 
das pás de 2 m2, velocidade do vento de     
V= 5 m/s e a água sendo elevada de h=7,5 m 
na vertical, calcular:                                               
a) a potência útil P(watt )do sistema;                               
b) a energia E necessária para elevar 1litro 
de água;                                                                  
c) o volume V1 de água bombeado por 
segundo;                                                           
d) o volume V2 de água, bombeado por 
segundo, se a velocidade do vento cair pela 
metade. 

18)(FSC 2012).A ilustração abaixo representa 
um bloco de 2 kg de massa, que é 
comprimido contra uma mola de constante 
elástica K = 200 N/m. Desprezando qualquer 
tipo de atrito, é CORRETO afirmar que, para  
que o bloco atinja o ponto B (h=4m)com uma 
velocidade de 1,0 m/s, é necessário 
comprimir a mola em: a) 0,90cm    b) 90cm     
c)0,81m       d)81 cm      e) 9 cm. 

 

 

 

19-(FUVEST-SP)  O que consome mais 
energia ao longo de um mês, uma residência 
ou um carro? Suponha que o consumo 
mensal de energia elétrica residencial de 
uma família, ER, seja 300 kWh (300 
quilowatts . hora) e que, nesse período, o 
carro da família tenha consumido uma 
energia EC, fornecida por 180 litros de 
gasolina. Assim, a razão EC/ER será, 
aproximadamente: Calor de combustão da 
gasolina ≈ 30 000 kJ/litro  —  1 kJ = 1 000 J 

a) 1/6.    b) 1/2.    c) 1.     d) 3.    e) 5.. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


