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1. Qual é a energia cinética de uma bola de massa 0,3 kg no instante em que a sua velocidade é 4 
m/s? 
 

2. Considere uma pedra de massa 3 kg que cai de uma altura de 6 m em relação ao solo. Qual é a 
sua energia cinética no instante em que atinge o solo? Determine também o valor de sua 
velocidade. Dado: g= 10 m/s2. 

 
3. Descreva a transformação de energia que ocorre quando: 

a) um estilingue atira uma pedra; 
b) um arco atira flecha. 

 
4. Um corpo de massa 2 kg desliza sobre um plano horizontal e atinge uma mola com velocidade 

de 4 m/s, comprimindo-a. A mola está no plano horizontal como nas figuras anteriores. 
Desprezando os atritos, calcule a energia ganha pela mola. 

 
5. Calcule a energia cinética de um corpo de massa 8 kg no instante em que sua velocidade é 72 

km/h. 
 
6. Um corpo de massa 20 kg está localizado a 6 m de altura em relação ao solo. Dado g= 9,8 m/s2, 

calcule sua energia potencial gravitacional. 
 
7. Um ponto material de 40 kg tem energia potencial gravitacional de 800 J em relação ao solo. 

Dado g= 10 m/s2, calcule a que altura se encontra do solo. 
 
8. (PUC-SP) Um rapaz toma um elevador no térreo para subir até o seu apartamento no 5º andar, 

enquanto seu irmão, desejando manter a forma atlética, resolve subir pela escada. Sabendo que a 
massa dos dois é de 60 kg e que cada andar está 4 m acima do anterior, responda: 
a) Ao final da subida, qual será  a energia potencial gravitacional de cada um em relação ao 

térreo? Explique. 
b) Se o rapaz deixa cair uma moeda de 100 g da janela do apartamento e o atleta deixar um 

halteres de 10 kg, com que velocidade tais objetos chegarão ao solo, no térreo? Despreze a 
resistência do ar? Explique. 

 
9. Uma mola de constante elástica 40 N/m sofre uma deformação de 0,04 m. Calcule a energia 

potencial acumulada pela mola. 
 
10. Uma mola de constante elástica k= 600 N/m tem energia potencial elástica de 1200 J. Calcule a 

sua deformação. 
 
11. Um ponto material de massa 0,5 kg é lançado do solo verticalmente para cima com velocidade 

de 12 m/s. Desprezando a resistência do ar e adotando g= 10 m/s2, calcule a altura máxima, em 
relação ao solo, que o ponto material alcança. 

 
12. Do alto de uma torre de 61,6 m de altura, lança-se verticalmente para baixo um corpo com 

velocidade de 8 m/s. Calcule a velocidade com que o corpo atinge o solo. Admita g= 10 m/s2. 
 
13. (Faap-SP) Uma bola de borracha com massa m= 2 kg é abandonada em repouso “a altura h= 5 

m, caindo sobre o solo. A energia perdida E= 20 J. Calcule a altura atingida pela bola depois do 
choque. Considere g= 10 m/s2. 
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14. Qual é o trabalho realizado por uma força que varia a velocidade de um corpo de massa 0,2 kg 

de 4m/s para 6 m/s? O corpo ganha ou perde energia cinética? (obs.: o trabalho de uma força é 
igual a variação de energia cinética do corpo) 

 
15. Uma mola de constante 20 N/m sofre deformação de 0,08m. Calcule a energia ganha pela mola 

e a velocidade que imprime a um objeto de massa 2 kg quando transfere toda esta energia 
acumulada na forma de energia cinética. 

 
16. Um bloco de massa 1,5 kg desloca-se sobre um plano horizontal liso e atinge uma mola de 

constante elástica 6 N/m. O bloco produz deformação de 0,4 m na mola. 
a) Calcule a energia ganha pela mola; 
b) Com que velocidade o bloco atinge a mola? 

 
17. Um corpo de massa 2 kg move-se com velocidade constante de 4 m/s. 

a) Calcule a energia cinética do corpo. 
b) Qual será a energia cinética quando a velocidade for duplica? 

 
18. Abandona de uma altura de 0,3 m de um plano inclinado, um corpo de massa 0,2 kg percorre 

um plano horizontal e comprime uma mola disposta conforme a figura. Desprezando os atritos: 
a) descreva as transformações de energia envolvidas nesse movimento; 
b) calcule a energia ganha pela mola; 
c) determine  a deformação da mola sabendo que sua constante elástica k= 5 N/m; 
d) justifique a afirmativa que sendo um sistema conservativo o bloco irá subir e descer a rampa 

indefinidamente. 

h

 
 
19. Um carrinho de 5 kg de massa move-se horizontalmente em linha reta com velocidade de 6 m/s. 

Calcule o trabalho necessário para alterar a sua velocidade para 10 m/s; 
 
20. Um corpo de massa 0,6 kg está sobre um plano horizontal liso e encostado em uma mola, 

comprimindo-a 0,1 m. quando a mola é solta, o corpo é lançado com velocidade de 2 m/s. 
Calcule a constante elástica da mola. 
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21.  O bola chutada em direção ao gol abandona o pé do jogador com velocidade de 10 m/s. Qual 

será a velocidade da bola quando estiver a uma altura de 1,8 m do solo? Desprezando a 
resistência do ar, considere g= 10 m/s2. 

 
22. Um corpo de massa 5 kg desliza por uma rampa a partir do repouso de uma altura de 6 m e 

chega a um plano horizontal com velocidade de 4 m/s (g= 10 m/s2). 
a) Quais são as energias mecânicas do corpo no ponto de partida e no ponto em que a 

velocidade é 4 m/s? 
b) Nesse movimento houve conservação de energia mecânica? 
c) Qual a quantidade de energia mecânica dissipada? 
d) Tente descrever o que aconteceu coma a energia mecânica dissipada. 

 
23. Um bloco de massa 4 kg move-se sobre um plano horizontal liso com velocidade de 0,3 m/s e 

atinge yma mola de constante elástica 25 N/m. Calcule: 
a) a energia que a mola ganha; 
b) a deformação máxima produzida na mola. 

 
24. A constante elástica da mola representada na figura a seguir vale 2 N/m e ela está comprimida 

de 0,1 m. O corpo a ela encostado tem massa 2 kg e está apoiado sobre um plano horizontal liso. 
Com que velocidade o corpo abandona a mola? 

 
 
25. Abandonado de uma altura h, um corpo de massa 0,3 kg comprime uma mola de constante 

elástica 300 N/m, disposta conforme a figura. Determine h para que o corpo produza 
deformação de 0,1 m na mola. Dado: g= 10 m/s2. 

 

h 


