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1 – (UFLA/PAS – 2015) As figuras abaixo apresentam 
um bloco de massa 20 g unido a uma mola ideal, 
movendo-se sobre um plano horizontal sem atrito. Na 
figura 1, o bloco está momentaneamente em repouso 
e a mola está esticada. Nesse instante, a energia 
mecânica do sistema é igual a 0,12 J. Na figura 2, o 
bloco se move com uma velocidade v e a mola está 
instantaneamente relaxada. A energia cinética e 
potencial elástica nesse ponto são, respectivamente: 

 
A) Energia cinética 0,00 J; energia potencial elástica 
0,12 J 
B) Energia cinética 0,00 J; energia potencial elástica 
0,00 J 
C) Energia cinética 0,12 J; energia potencial elástica 
0,12 J 
D) Energia cinética 0,12 J; energia potencial elástica 
0,00 J 
 
2 – (UFJF/PISM - 2015) Durante uma competição de 
bicicletas, um ciclista está se deslocando com uma 
velocidade constante de 36,0 km/h na horizontal. De 
repente, ele se depara com uma subida de 100 m e 
inclinação constante igual a 30o. Desprezando as 
perdas por atrito, calcule qual deve ser a energia 
fornecida pelo ciclista para chegar ao final da subida 
com uma velocidade de 18,0 km/h. (considere a 
massa do ciclista mais a bicicleta igual a 50,0 kg) 
Dados: g = 10 m/s2; cos(30°) = 0,87; sen(30°) = 0,50; 
 
A) 23125,0 J 
B) 32235,0 J 
C) 43243,0 J 
E) 22250,0 J 
e) 13125,0 J 
 
3 - (UFJF/PISM - 2014) Um automóvel de massa 1,2 x 
103 Kg se desloca com velocidade de 12 m/s. Quando 

avista um obstáculo, aciona os freios até parar. Qual 
trabalho realizado pelos freios do carro? 
 
A) + 68,4 J 
B) – 86,4 KJ 
C) – 72,4 KJ 
D) + 86,4 KJ 
E) –+72,4 KJ 
 
4 - (UFLA/PAS – 2015) Um corpo de massa 2,0 Kg é 
abandonado do repouso de uma altura de 10 m. 
Considerando g = 10 m/s2, a velocidade final do corpo 
imediatamente antes de tocar o solo será: 
 
A) 10√2          B) 2√10         C) 10√3          D) 3√10 
 
5 - (Fatec – SP ) Um bloco de massa 0,60kg é 
abandonado, a partir do repouso, no ponto A de uma 
pista no plano vertical. O ponto A está a 2,0m de 
altura da base da pista, onde está fixa uma mola de 
constante elástica 150N/m. São desprezíveis os 
efeitos do atrito e adota-se g = 10m/s2. 

 
A máxima compressão da mola vale, em metros, 
 
A) 0,80        B) 0,40        C) 0,20         D) 0,10       E) 0,05 
 
6 - (PUC – SP) O coqueiro da figura tem 5 m de altura 
em relação ao chão e a cabeça do macaco está a 0,5 
m do solo. Cada coco, que se desprende do coqueiro, 
tem massa 200 g e atinge a cabeça do macaco com 7 
J de energia cinética.  



A quantidade de 
energia mecânica 
dissipada na queda 
é: 
 
A) 9 J  
B) 7 J  
C) 2 J  
D) 9000 J 
E) 2000 J 

 
 
7 – Um projetil de 10 g atinge perpendicularmente 
uma parede com velocidade igual a 600 m/s e ali 
penetra 20 cm, na direção do movimento. 

 
Determine a intensidade da força de resistência 
oposta exercida pela parede à penetração, supondo 
essa força constante. 
 
8 - (UFPE) Um objeto de massa M = 0,5 kg, apoiado 
sobre uma superfície horizontal sem atrito, está preso 
a uma mola cuja constante de força elástica é K = 50 
N/m. O objeto é puxado por 10 cm e então solto, 
passando a oscilar em relação à posição de equilíbrio. 

 
Qual a velocidade máxima do objeto, em m/s?  
 
A) 0,5        B) 1,0        C) 2,0       D) 5,0        E) 7,0. 
 

9 - (UFSCar-SP) Um bloco de 10 kg movimenta-se em 
linha reta sobre uma mesa lisa, em posição 
horizontal, sob a ação de uma força variável que atua 
na mesma direção do movimento, conforme o gráfico 
a seguir. O trabalho realizado pela força quando o 
bloco se desloca da origem até o ponto x = 6 m é 

 

A) 1 J.         B) 6 J.         C) 4 J.          D) 0.            E) 2 J.  

10 - (FCMMG) Um ciclista se move a 6,0 m/s quando, 
então, desce uma rua cujo desnível é de 3,0 m, 
chegando à sua base com 12 m/s, como mostra a 
figura. 

 

Com relação a essa situação, pode-se afirmar que 

A) o trabalho realizado pelos atritos é igual à perda de 
energia potencial do conjunto bicicleta-ciclista. 
B) a variação da energia cinética do conjunto bicicleta 
ciclista é apenas devido ao desnível da rua. 
C) durante a descida, o ciclista pedalou, acrescendo 
energia cinética ao conjunto bicicleta-ciclista. 
D) os dados da situação mostram que o ciclista não 
pedalou durante a descida. 
 
11 - (ENEM – 2018) Um projetista deseja construir um 
brinquedo que lance um pequeno cubo ao longo de 
um trilho horizontal, e o dispositivo precisa oferecer 
a opção de mudar a velocidade de lançamento. Para 
isso, ele utiliza uma mola e um trilho onde o atrito 
pode ser desprezado, conforme a figura. 

 

Para que a velocidade de lançamento do cubo seja 
aumentada quatro vezes, o projetista deve 
 
A) manter a mesma mola e aumentar duas vezes a sua 
deformação. 
B) manter a mesma mola e aumentar quatro vezes a 
sua deformação. 
C) manter a mesma mola e aumentar dezesseis vezes 
a sua deformação. 
D) trocar a mola por outra de constante elástica duas 
vezes maior e manter a deformação. 
E) trocar a mola por outra de constante elástica 
quatro vezes maior e manter a deformação. 
 
12 - (ENEM – 2005) Observe a situação descrita na 
tirinha a seguir. 



 
Assim que o menino lança a flecha, há transformação 
de um tipo de energia em outra. A transformação, 
nesse caso, é de energia  
 
A) potencial elástica em energia gravitacional.  
B) gravitacional em energia potencial.  
C) potencial elástica em energia cinética.  
D) cinética em energia potencial elástica.  
E) gravitacional em energia cinética 
 
13 - (UFMG) Um motor é instalado no alto de um 
prédio para elevar pesos, e deve executar as 
seguintes tarefas: 
 
I. elevar 100kg a 20m de altura em 10s; 
II. elevar 200kg a 10m de altura em 20s; 
III. elevar 300kg a 15m de altura em 30s. 
 
A ordem crescente das potências que o motor deverá 
desenvolver para executar as tarefas anteriores é: 
Dado:  g = 10 m/s2 
 
A) I, II, III 
B) I, III, II 
C) II, I, III 
D) III, I, II 
E) II, III, I. 
 
14 - Um halterofilista eleva um conjunto de barra e 
anilhas cuja massa total é de 200 kg. Inicialmente, o 
conjunto estava em equilíbrio estático, apoiado sobre 
a superfície do piso. O halterofilista eleva o conjunto 
até uma altura de dois metros em relação ao piso. O 
movimento de elevação do conjunto foi realizado em 
um intervalo de tempo de quatro segundos. 
Considere o módulo da aceleração gravitacional 
terrestre como 10 m/s2. A potência média gasta pelo 
halterofilista para elevar o conjunto de barra e 
halteres foi de: 
 
A) 0,5 x 103 watts 
B) 102 watts 
C) 103 watts 
D) 2 x 103 watts 
E) 4 x 103 watts 
 
15 - A russa Yelena Isinbayeva está entre as melhores 
saltadoras de vara. Nesse esporte, após uma pequena 
corrida, a atleta trava a vara em um apoio preso ao 
chão, fazendo com que a vara se flexione, enquanto 
armazena a energia responsável pelo lançamento da 

atleta para cima. A subida ocorre em dois momentos 
consecutivos: o primeiro, em que a vara impulsiona a 
atleta para cima, e o segundo, depois de ela ter 
abandonado a vara, quando a atleta sobe apenas por 
sua inercia até atingir a altura máxima.  

 
Identifique a sequência dos tipos de energia que se 
manifestam desde a corrida até o momento que a 
atleta chegue a altura máxima. 
 
A) energia potencial elástica → energia cinética → 
energia potencial gravitacional  
B) energia cinética → energia química → energia 
potencial elástica  
C) energia cinética → energia potencial elástica → 
energia potencial gravitacional 
D) energia potencial gravitacional → energia 
potencial elástica → energia cinética 
 
16 - (UFJF/PISM - 2014) Um patinador está parado 
sobre uma superfície de um lago congelado 
segurando uma toalha aberta. O atrito entre os patins 
e o gelo é desprezível. Quando o patinador estica a 
toalha, o ar em movimento no local exerce uma força 
constante F=2,0N sobre o patinador. Desprezando a 
ação de torques sobre o patinador, CALCULE:  
 
a) O trabalho efetuado pela força após o patinador se 
deslocar uma distância s = 10,0m.  
b)  A velocidade do patinador após percorrer essa 
distância, considerando que o patinador possui uma 
massa M=90,0kg.  
 
17 - (Fuvest-SP) Numa montanha-russa, um carrinho 
com 300 kg de massa é abandonado do repouso de 
um ponto A, que está a 5,0 m de altura. Supondo que 
os atritos sejam desprezíveis e que g = 10 m/s2, 
calcule: 

 
a) o valor da velocidade do carrinho no ponto B; 
b) a energia cinética do carrinho no ponto C, que está 
a 4,0 m de altura. 
 



 
 

 

Gabarito 

1 – D;  2 – A; 3 –B;  4 – A;  5 – B;  6 – C; 7 – 900 N; 8 – B;  9 – E; 10 
– C;  11 – B; 12 – C; 13 – E; 14 – C; 15 – C; 16 – a) 20 J, b) 2/3 m/s; 
17 – a) 10 m/s, B) 3,0 KJ 
 
 


