
LISTA DE RECUPERAÇÃO 
 

1) Vamos supor que um carrinho de montanha-russa esteja parado a uma altura igual a 
10 m em relação ao solo. Despreze as resistências e adote a massa do carrinho igual a 
200 kg, e considere g=10m/s2. 
a) Qual a energia potencial gravitacional do carrinho na situação descrita? 
b) Qual a velocidade do carrinho ao passar pelo ponto mais baixo desta montanha 

russa (considerando que este ponto seja o equivalente ao solo)? 
c) Qual a energia mecânica inicial do carrinho? Essa energia muda ao longo do 

movimento? 
d) Quando ele atingir metade da altura, durante a descida, qual será o valor de sua 

energia mecânica e de sua energia potencial?  
e) Qual será a altura, em relação ao solo que o carrinho se encontrará quando sua 

velocidade for de 2m/s? 
 

2) Um bloco de massa igual a 2,0 kg passa pelo ponto (A) com velocidade escalar de 10 
m/s e desliza com atrito sobre o trilho, cujo perfil está representado na figura, até 
para no ponto (B). Considerando (A)  como início e (B) como o final, responda: 

 
a) Qual a energia cinética inicial, e a final do bloco?   
b) Qual a energia potencial gravitacional inicial e final do bloco? 
c) Qual a energia mecânica final e inicial do bloco? 
d) Qual a variação da energia mecânica na situação descrita? 
e) Justifica, conceitualmente a resposta do exercício anterior. 

 
3) Um bloco de 2 Kg é puxado com velocidade constante por uma distância de 4 m em 

um piso horizontal por uma corda que exerce uma força de 7 N fazendo um ângulo 
de 60º acima da horizontal. Sabendo que Cos(60º) = 0,5 e Sen(60º) = 0,86, o trabalho 
executado pela corda sobre o bloco é de: 
 

4) Depois de comer uma barra de chocolate de 500 cal, um homem precisou empurrar 
um carro. Com a energia obtida do chocolate, o homem conseguiu empurrar o 
veículo por 20 m. Determine a força necessária para a realização dessa atividade. 
Dado: 1 cal = 4 J 
 

5) Um homem comeu uma refeição que totalizou 600 Kcal. Ao se exercitar, o indivíduo 
só conseguiu queimar a energia adquirida com a refeição depois de 6 h de atividade. 
Determine a potência, em W, aproximada desenvolvida pelo homem. 
Dados: 1 cal = 4J; 1 h = 3600 s; 1 Kcal = 1000 cal. 
 


