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LISTA DE EXERCÍCIOS Nº 6 

 
Conservação da Energia Mecânica 
 
1. (FATEC) Um motorista conduzia seu automóvel de massa 2000 kg que trafegava em linha reta, com 
velocidade constante de 72 km/h, quando avistou uma carreta atravessada na pista. Transcorreu 1 s entre o 
momento em que o motorista avistou a carreta e o momento em que acionou o sistema de freios para iniciar a 
frenagem, com desaceleração constante igual a 10 m/s2. Desprezando-se a massa do motorista, assinale a 
alternativa que apresenta, em joules, a variação da energia cinética desse automóvel, do início da frenagem até 
o momento de sua parada. 
 
a) + 4,0.105 
b) + 3,0.105 
c) + 0,5.105 
d) – 4,0.105 
e) – 2,0.105 
 
2. (UCB) Determinado atleta usa 25% da energia cinética obtida na corrida para realizar um salto em altura sem 
vara. Se ele atingiu a velocidade de 10 m/s, considerando g = 10 m/s2, a altura atingida em razão da conversão 
de energia cinética em potencial gravitacional é a seguinte: 
 
a) 1,12 m. 
b) 1,25 m. 
c) 2,5 m. 
d) 3,75 m. 
e) 5 m. 
 
3. Um motociclista desloca-se a 72 km/h em uma via retilínea. Em dado momento, a velocidade é alterada para 
108 km/h. Sendo a massa do conjunto (moto + motociclista) 350 kg, determine a variação de energia cinética 
sofrida pelo motociclista. 
 
a) 90 kJ 
b) 107,5 kJ 
c) 87,5 kJ 
d) 97,5 kJ 
e) 50 kJ 
 
4. Um vaso de 2,0kg está pendurado a 1,2m de altura de uma mesa de 0,4m de altura. Sendo g = 10m/s², 
determine a energia potencial gravitacional do vaso em relação à mesa e ao solo. 
 
5. (FUVEST – SP) No rótulo de uma lata de leite em pó lê-se “valor energético: 1509kj por 100g (361kcal)”. Se 
toda energia armazenada em uma lata contendo 400g de leite fosse utilizada para levantar um objeto de 10kg, 
a altura máxima atingida seria de aproximadamente de quantos metros? (g = 10m/s²) 
 
6. Uma mola é deslocada 10cm da sua posição de equilíbrio; sendo a constante elástica desta mola equivalente 
à 50N/m, determine a energia potencial elástica associada a esta mola em razão desta deformação. 
 



7. (IFSC) O bate-estacas é um dispositivo muito utilizado na fase inicial de uma construção. Ele é responsável 
pela colocação das estacas, na maioria das vezes de concreto, que fazem parte da fundação de um prédio, por 
exemplo. O funcionamento dele é relativamente simples: um motor suspende, através de um cabo de aço, um 
enorme peso (martelo), que é abandonado de uma altura, por exemplo, de 10m, e que acaba atingindo a estaca 
de concreto que se encontra logo abaixo. O processo de suspensão e abandono do peso sobre a estaca 
continua até a estaca estar na posição desejada. 

 
É CORRETO afirmar que o funcionamento do bate-estacas é baseado no princípio de: 
 
a) transformação da energia mecânica do martelo em energia térmica da estaca. 
b) conservação da quantidade de movimento do martelo. 
c) transformação da energia potencial gravitacional em cinética. 
d) colisões entre o martelo e a estaca. 
e) transformação da energia elétrica do motor em energia potencial elástica do martelo. 
 
8. Uma criança abandona um objeto do alto de um apartamento de um prédio residencial. Ao chegar ao solo a 
velocidade do objeto era de 72 Km/h. Admitindo o valor da gravidade como 10 m/s2 e desprezando as forças de 
resistência do ar, determine a altura do lançamento do objeto. 
 
9. 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 m/s2 
 
10. Imagine que você deixa cair (abandonado) um objeto de massa m e de altura de 51,2 metros. Determine a 
velocidade desse objeto ao tocar o solo. 
 
a) v = 50 m/s 
b) v = 40 m/s 
c) v = 32 m/s 
d) v = 20 m/s 
e) v = 10 m/s 
 
11. Vamos supor que um carrinho de montanha-russa esteja parado a uma altura igual a 10 m em relação ao 
solo. Calcule a velocidade do carrinho, nas unidades do SI, ao passar pelo ponto mais baixo da montanha-
russa. Despreze as resistências e adote a massa do carrinho igual a 200 kg. 
 
a) v ≈ 1,41 m/s 
b) v ≈ 28 m/s 
c) v ≈ 41 m/s 
d) v ≈ 5,61 m/s 
e) v ≈ 14,1 m/s 
 
12. Determine o valor da velocidade de um objeto de 0,5 kg que cai, a partir do repouso, de uma altura igual a 5 
metros do solo. 
 
a) vB=30 m/s 
b) vB=10 m/s 
c) vB=20 m/s 
d) vB=0,5 m/s 
e) vB=0 



 
13. Ao entrar em uma montanha-russa, na parte mais alta da trajetória (h= 20m), o carrinho possui uma 
velocidade de 5 m/s. Determine a velocidade de carrinho quando ele está a uma altura de 10 m do solo. 
 

 
 
 


