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TRABALHO E CONSERVAÇÃO DE ENERGIA 
 
1) Um objeto de massa m é solto do ponto A e desloca-se sobre uma pista lisa na qual o 
trecho BC é um quarto de círculo de raio R. 
 

 
 

a) Qual o módulo da velocidade no ponto C em função de g e R? 
b) Qual o valor da força normal no ponto C em função de m e g? 

 
2) A figura mostra duas elevações AB e CDE, de altura 5,0 m, separadas pelo plano 
horizontal BC de comprimento 10 m. Após o ponto E existe outro plano horizontal EF de 
comprimento 5,0 m onde se encontra uma mola de constante elástica k = 500 N/m. Um 
bloco de massa M = 5,0 kg partindo do repouso do ponto A deve percorrer todo o trajeto. 
O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o plano BC é μ = 0,50 e o plano EF é 
perfeitamente liso. Dado g = 9,8 m/s2: 
a) Determine a menor altura H da elevação AB para que o bloco possa atingir a mola. 
b) Usando o valor obtido no item a, determine a velocidade no ponto E. 
c) Determine a máxima compressão da mola. 
d) Qual a força máxima que a mola exerce sobre o bloco? 
e) Após ter comprimido a mola, o bloco retorna em direção ao ponto A. Ele consegue 
atingi-lo? Em caso negativo, até que ponto o bloco se movimenta? 
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3) Um pequeno bloco de massa m = 0,500 kg parte do repouso do ponto de altura 19,6 m 
em relação à base do plano inclinado formando o ângulo de 37º com a direção horizontal. 
Ao atingir o ponto B a velocidade do bloco é 4,9 m/s. Após passar pelo ponto, o bloco se 
movimenta sobre o plano horizontal liso BC em direção ao plano inclinado liso DE. 
a) Determine o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o plano inclinado AB. 
b) Qual a altura máxima atingida pelo bloco no plano DE? 
c) Após ter atingido a altura máxima no plano DE o bloco retorna; determine a altura 
máxima atingida no plano AB. 
 

 
 
 
 
4) Uma partícula de massa 0,50 kg desliza para baixo por uma superfície parabólica, 
como indicado na figura abaixo, cuja equação da trajetória é dada por y = 2x2. Quando ela 
encontra-se no ponto A, sua velocidade é de 2,0 m/s. Considerando que a superfície é 
lisa e usando os conceitos de trabalho e energia, determine: 
a) O valor da altura inicial da partícula, no ponto A. 
b) A altura máxima atingida pela partícula, à direita da origem, após ter iniciado o percurso 
a partir do ponto A. 
c) Qual o trabalho total realizado pela força peso durante o deslocamento da partícula 
entre os pontos A e y MAX? 

 
 
 



 

 

 

Física 1 

Maiores informações 
www.metaaulas.com.br 

 
Carol 

 

5) Uma partícula de massa 2,0 kg movimenta-se em linha reta sob a ação de uma força F 
que atua na direção paralela ao movimento e cuja intensidade é representada no gráfico 
abaixo. 
a) Qual o trabalho realizado pela força desde a posição x = 0 até x = 8,0 m. 
b) Sabendo que na origem a velocidade da partícula é de 1,00 m/s, qual a sua velocidade 
ao atingir a posição 8,0 m? 
 

 
 
 
6) Uma força variável F é mantida tangencialmente a uma superfície semicircular lisa 
como mostrado na figura abaixo. Variando lentamente a força, um bloco de peso w estica 
a mola ao qual ele está preso da posição 1 à posição 2. A massa da mola é desprezível e 
a constante da mola é k. A extremidade da mola percorre um arco de raio a. Calcule o 
trabalho realizado pela força F em função de w, k, a e θ. 

 
 

 


