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Exemplos 
 

1) Um  bloco, de 10 kg,  foi deslocado  5 m, durante 10 s, numa  superfície  horizontal,  sob 
a ação das forças indicadas na figura. Determine, nesse trecho de 5 m: 

                                                                                                                                 
                                            FN                         F 

 
                                                   60º 

 
                                     fa 
 

                                                 P 
 
                                            d 

a) o trabalho realizado pela força ; 
 
 
 

b) o trabalho realizado pela força de atrito; 
 
 
 

c) o trabalho realizado pela força peso; 
 
 
 

d) o trabalho realizado pela força normal; 
 
 
 

e) o trabalho total realizado sobre o corpo; 
 
 
 

f) a potência desenvolvida pela força F. 

 

Física 

Dados: 
 
F = 20 N 
fa = 4 N 
d = 5 m 
sen 60º = 0,87 
cos 60º = 0,5 
 
 



2) O corpo representado abaixo, de massa 10 Kg, foi deslocado, a partir do repouso, por 
uma força de direção e sentido constante e módulo variável, conforme o diagrama 
abaixo.  

 

 

b) Calcule a velocidade do corpo na posição de 20 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Na figura a seguir, tem-se uma mola de massa desprezível e constante elástica 200 N/m, 
comprimida 20 cm entre uma parede e um carrinho de 2,0 kg. Quando o carrinho é solto, 
toda energia mecânica da mola é transferida ao mesmo.  Desprezando-se o atrito, pede-
se: 

 

 
a) o valor da força que a mola exerce na parede. 

 

b) a velocidade com que o carrinho se desloca, quando se desprende da mola. 

 

 

 

a) Calcule o trabalho realizado 

por essa força ao deslocar o 

corpo da posição 0 m à 

posição de 20 m.      



4) Uma esfera de massa 2 kg partiu do ponto A, a 8 m de altura do solo, com velocidade de 
10 m/s, atingindo o ponto B, onde parou. Calcule a altura H atingida pela esfera. 
Despreze o atrito e considere g = 10 m/s2. 

 
5) Um corpo de massa 2 kg realiza um movimento retilíneo sob a ação de uma única força 

 de módulo constante. O gráfico abaixo representa a velocidade V do corpo em função 

do tempo t. Com base no gráfico, analise as afirmativas abaixo e responda V se a 
afirmativa for verdadeira e F se a afirmativa for falsa. JUSTIFIQUE CADA RESPOSTA. 
 

 
(    ) Não há variação da energia cinética de 0 s a 10 s. 
 
 
 
 

(     ) O trabalho realizado pela força   no intervalo de 10 s a 15 s é de 600 J. 
 
 
 
 
 
(     ) A energia cinética do corpo aumentou no intervalo de 10 s a 25 s. 
 
 
 
 
 

H 
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Exercícios de Fixação 

1- Um homem puxa um corpo de massa 40 kg por meio de uma corda, aplicando-lhe uma força inclinada F, 
de módulo 100 N, conforme indica a figura. A força de atrito é de 40 N. Calcule o trabalho que cada força 
que atua no corpo realiza e o trabalho total realizado sobre o corpo num deslocamento de 4 m. 

 

             

                                               F 

                     N 

                                        60º 

     fa                                   

 

                  P 

 
2- Se uma pessoa arrasta um corpo sobre uma superfície horizontal exercendo, sobre ele, uma força F = 10 

N como mostra a figura abaixo. Sabendo que esse corpo se desloca de A até B, distantes 4,0 m, e que 
uma força de atrito f = 2,5 N atua sobre o corpo, exercida pela superfície na qual ele se desloca , responda: 

 

 
a) Qual foi o trabalho realizado pela pessoa? 

b) Qual  foi o trabalho da força de atrito? 

c) Qual foi o trabalho total realizado sobre o corpo? Ele foi positivo, 
negativo ou nulo? 

 

d) A realização desse trabalho sobre o corpo acarretará um aumento 
ou uma diminuição em sua velocidade? 

 
 

3- Um operário, em uma construção, eleva, com velocidade constante, um corpo de massa 20 kg até uma 
altura de 3,0 m, gastando um tempo de 10 s para realizar essa operação.  

 

a) Qual o valor da força que o operário deve exercer para que o corpo suba com velocidade 
constante?   (Adote g = 10 m/s2) 

b) Qual o trabalho que o operário realiza nessa operação? 
c) Qual a potência desenvolvida pelo operário? 

 
 

4- Um carregador eleva, em 3,0 s, com velocidade constante, uma saca de café de 60 kg, do chão para 
prateleira a 2,0 m de altura. (Adote g = 10 m/s2) 

 

a) Qual é, em Newtons, a força que o carregador exerce na saca ao realizar essa operação? 
b) Qual é o trabalho realizado pelo carregador? 
c) Qual é a potência desenvolvida pelo carregador? 

 
 
 
 

 
Dados: 
sen 60º = 0,8 e cos 60º = 0,5 
g = 10 m/s2 



5- A intensidade da força resultante que atua em uma partícula de 0,10 kg de massa, inicialmente em 
repouso, é representada, em função do deslocamento, pelo gráfico abaixo: 

 
            F (N) 
 
 
          50 
 
 
   
 
                                                  d (m) 
           0                        20 
 

 
Determine: 
a) o trabalho desenvolvido pela força no deslocamento de      0 a 

20 m; 
 
 
b) a velocidade da partícula no fim desse deslocamento. 

6- Um corpo de massa 8 kg está subindo um plano inclinado de 30º em relação à horizontal, conforme indica 
a figura. Sabendo que F = 260 N, g = 10 m/s2, AB = 4 m e a força de atrito entre o corpo e a superfície       
vale 60 N, determine no deslocamento AB:  

  B 
                                                           a) o trabalho realizado pela força F; 
                                                           b) o trabalho realizado pela força de atrito; 
                            F                             c) o trabalho realizado pela força peso; 
                                                           d) o trabalho realizado pela reação normal de apoio. 
 
                                                                    
                              30º                 
                                                A 
 Sen 30º = 0,5 

 
7- Um bloco de massa 2,0 kg está se deslocado com velocidade v = 5,0 m/s. 
 

a) Qual é a energia cinética deste bloco? 
b) Quantas vezes menor seria o valor da energia cinética se a massa do bloco fosse três vezes 

menor? 
c) Quantas vezes maior se tornaria a energia cinética se a velocidade do bloco fosse duplicada? 
d) O que aconteceria com a energia cinética se apenas a direção do vetor velocidade fosse alterada? 

Justifique. 
 

8- Uma bala de revólver, cuja massa é de 20 g, tem uma velocidade de 100 m/s. Esta bala atinge o tronco de 
uma árvore e nele penetra uma certa distância até parar. 

 

a) Qual era a energia cinética da bala antes de colidir com a árvore? 
b) Qual o trabalho que a bala realizou ao penetrar no tronco da árvore? 
 

9- Uma mola de constante elástica k=1200 N/m está comprimida de x = 0,1 m pela ação de um corpo de 1 kg. 
Abandonando o conjunto, o corpo é atirado verticalmente, atingindo a altura h. Adote  g = 10 m/s2  e 
despreze a resistência do ar. Determine h. 

 
 
 
 
 
          h 
 
                                                       x 

                                           
 

 



10- Uma bola  de 1 kg é lançada verticalmente para baixo, de uma altura de 10 metros em relação ao solo, 
com uma velocidade de 5 m/s. Despreze a resistência do ar, adote     g = 10 m/s2  e determine: 

 
a) a energia mecânica da bola no momento do lançamento; 
b) a velocidade da bola ao atingir o solo. 

 
11- Um esquiador de 50 kg de massa desliza sobre esquis numa superfície gelada cujo perfil é representado 

na figura a seguir. ( Considere g = 10 m/s2 ).  
      A 
 
 
 
 
5 m 
 
 
 
                                                                                       B 
 

a) Determine a energia potencial gravitacional do sistema quando o esquiador se encontra no ponto A. 
b) Sabendo que o esquiador partiu do ponto A a partir do repouso e que sua velocidade ao passar pelo ponto 

B foi de 8 m/s, determine se houve atrito durante a descida. 

12- Uma esfera de 4 Kg, ao passar pelo ponto A tem uma velocidade VA e desliza, sem atrito, sobre a 
superfície representada na figura abaixo. Ao atingir o ponto B sua velocidade é de 4,0 m/s. Determine, 
considerando g = 10 m/s2: 

                                      B                                      a) a energia mecânica total da esfera; 

                                                       VB 

             A 

                         VA                    29,2 m  

        10 m                                                                   b) a velocidade da esfera no ponto A. 

 

13- Uma bola de massa 1 kg é lançada do solo com uma velocidade de 6 m/s. Em função da força de atrito, 
houve uma perda de 2 J de energia até o corpo atingir a altura máxima. Qual foi a altura máxima atingida. 

 

14- Uma força constante de 10 N, na mesma direção e sentido do deslocamento, é aplicada sobre um corpo 
de massa 2 kg num deslocamento de  4,9 metros, sobre um plano horizontal liso. Sabendo que o corpo 
estava em repouso, calcule a energia cinética e a velocidade final do corpo. 

 

15- Um corpo de 0,5 kg move-se horizontalmente com velocidade constante de 10 m/s, num plano sem atrito. 
Encontra uma rampa e sobe até uma altura máxima de 3,6 metros, onde pára, para retornar. Só houve 
atrito a partir do início da subida da rampa. Qual foi o trabalho realizado pela força de atrito na subida da 
rampa? 

16- Uma locomotiva de 10.000 kg, com velocidade  de 5 m/s, choca-se contra uma mola. A mola consegue 
parar a locomotiva após sofrer uma deformação de 2 metros. Determine a constante elástica da mola.  

 
 



Questões de vestibulares 
 

1- (UFMG) A figura representa um escorregador, onde uma criança escorrega sem impulso inicial. Se ela sair 
da posição P1, ultrapassa a posição X; se sair de P2, pára em X e, se sair de P3, não chega a X. 

Com relação a esta situação, pode-se afirmar que a energia potencial da criança, 
A) em P2, é igual à sua energia potencial em X. 
B) em P3, é igual à sua energia potencial em X. 
C) em P3, é maior do que em X. 
D) em P1, é igual à soma de suas energias potencial e cinética em X. 
 

2- (Ciências Médica) Um pequeno bloco de 400g desliza, a partir do repouso, numa superfície curva, até 

atingir um plano horizontal, onde existe uma mola fixa, como mostra a figura abaixo. 

        Toda a superfície em que o bloco passa é lisa, exceto no trecho PQ, de comprimento 50 cm, onde o coeficiente 
de atrito cinético vale 0,20. Considerando g = 10m/s2 e a altura inicial do bloco 80 cm, a nova altura atingida por 
ele, quando retorna à superfície curva, é de: 
 

A) 40cm B) 50cm C) 60cm D) 70cm 
 

3- (UFMG) Uma pessoa empurra um armário com uma força F sobre uma superfície horizontal com atrito, 
colocando-o em movimento. A figura mostra o diagrama das forças que atuam sobre o armário no início do 
movimento. P é o peso do armário, N é a reação normal à superfície, Fa é a força de atrito e F é a força 
exercida pela pessoa. Os vetores estão desenhados em escala. 

      Nesse intervalo inicial de tempo, é correto afirmar que 
 

A) a energia cinética do armário irá diminuir devido à força de atrito. 
B)   a resultante das forças que atuam sobre o armário é responsável pela variação de sua energia    
       potencial gravitacional. 
C)   em valor absoluto, o trabalho realizado pela força F é maior que o trabalho realizado pela força Fa. 
D)   tanto a força N quanto a força P realizam trabalho sobre o armário, porém o trabalho realizado por              
      uma  anula o trabalho realizado pela outra. 



4- (UFMG) Daniel e André, seu irmão, estão parados em um tobogã, nas posições mostradas nesta figura: 
 

Daniel tem o dobro do peso de André e a altura em que ele está, em relação ao solo, corresponde à metade da altura em que 

está seu irmão. 

Em um certo instante, os dois começam a escorregar pelo tobogã. 

 

Despreze as forças de atrito. 
 
 

É CORRETO afirmar que, nessa situação, ao atingirem o nível do solo, André e Daniel terão  
 

A) energias cinéticas iguais e módulos de velocidade iguais. 
B) energias cinéticas diferentes e módulos de velocidade diferentes. 
B) energias cinéticas iguais e módulos de velocidade diferentes. 
C) energias cinéticas diferentes e módulos de velocidade iguais. 
 

5- (UFMG) As figuras mostram uma pessoa erguendo um bloco até uma altura h em três situações distintas.  
Na situação I, o bloco é erguido verticalmente; na II, é arrastado sobre um plano inclinado; e, na III,  é 
elevado utilizando-se uma roldana fixa. 

 
Considere que o bloco se move com velocidade constante e que são desprezíveis a massa da corda e qualquer 
tipo de atrito. 
Comparando-se as três situações descritas, é correto afirmar que o trabalho realizado pela pessoa é 

A) maior em II. 
B) o mesmo em I, II e III. 
C) maior em I. 
D) menor em II. 

 

6- (UFRJ) Uma pessoa caminha sobre um plano horizontal. O trabalho realizado pelo peso desta pessoa é 

a) sempre positivo. 

b) sempre negativo. 

c) sempre igual a zero. 

d) positivo, se o sentido do deslocamento for da esquerda para a direita. 

e) negativo, se o sentido do deslocamento for da direita para a esquerda. 

 



7- (PUC-MG) Um corpo de massa 0,20kg, preso por um fio, gira em movimento circular e uniforme, de raio 

50cm, sobre uma superfície horizontal lisa. O trabalho realizado pela força de tração do fio, durante uma 

volta completa, é: 
           a) 0  b) 6,3 J  c) 10 J  d) 1,0 J   e) 3,1 J 
 

8- (FAAP) Um trator utilizado para lavrar a terra arrasta um arado com uma força de 10.000N. Que trabalho 
se realiza neste caso num percurso de 200m? 

 

a) 20 X 106 joules  b) 200 x 106 joules  c) 50 joules d) 500 joules e) 2 x 106 joules 
 

9- (FEl) Um corpo de massa 5kg é retirado de um ponto A e levado para um ponto B, distante 40m na 
horizontal e 30m na vertical traçadas a partir do ponto A. Qual é o módulo do trabalho realizado pela força 
peso? 

          a) 2500 J       b) 2000 J     c) 900 J  d) 500 J  e) 1500 J 
 
10- (PUC-CAMPINAS) Sobre um corpo de massa 4,00kg, inicialmente em repouso sobre uma mesa horizontal 

perfeitamente lisa, é aplicada uma força constante, também horizontal. O trabalho realizado por essa força 
até que o corpo adquira a velocidade de 10,0 m/s é, em Joules, 

 

a) 20,0   b) 40,0   c) 80,0  d) 100   e) 200 
 

11- (LONDRINA) O trabalho realizado por F, no deslocamento de x = 0 até x = 4,0m, em Joules, vale 
               a) zero   b) 10   c) 20  d) 30   e) 40 

12- (LONDRINA) Um corpo, inicialmente em repouso, é submetido a uma força resultante F, cujo valor 
algébrico varia com o tempo de acordo com o gráfico a seguir. 

Considerando os intervalos de tempo I, II e III, a energia cinética do corpo AUMENTA 
 

 

 
a) apenas no intervalo I 
b) apenas no intervalo II 
c) apenas no intervalo III 
d) apenas nos intervalos I e II 
e) nos intervalos I, II e lII 
 

 
13- (JUIZ DE FORA) No movimento de queda livre de uma partícula próxima à superfície da Terra, 

desprezando a resistência do ar, podemos afirmar que: 
a) a energia cinética da partícula se conserva;  
b) a energia potencial gravitacional da partícula a se conserva; 
c) a energia mecânica da partícula se conserva;  
d) as energias cinéticas e potencial gravitacional da partícula se conservam independentemente, fazendo 

com que a energia mecânica dela se conserva. 



14- (UBERABA) A figura abaixo mostra uma bola de bilhar de massa "m" submetida a três situações 

distintas: 

 

 

        De acordo com as, situações I, II e lII, a 

bola de bilhar descreve trajetórias, 

respectivamente, inclinada, vertical e 

curvilínea. Quanto ao trabalho da força peso, 

pode-se afirmar, que é 

a) igual em todas as situações  

b) diferente em cada situação 

c) igual, apenas, nas situações I e III  

d) igual, apenas, nas situações II e lII 

 

 
15- (UFMG) Uma atleta de massa m está saltando em  uma cama elástica. Ao abandonar a cama com 

velocidade v0 ela atingirá uma altura h. 

Considere que a energia potencial gravitacional é nula no nível da cama e despreze a resistência do ar. 

A figura mostra o momento em que a atleta passa, subindo, pela metade da altura h. Nessa posição, a 

energia mecânica da atleta é 

 

 

a) (mgh)/2 + (mv0)/2  

b) (mgh)/2 

c) (mv0)/2 

d) (mgh) + (mv0)/2 

 

16- (PUC-MG) Uma partícula de massa 1,0kg cai, sob a ação da gravidade, a partir do repouso, de uma 

altura de 5,0 metros. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10m/s2 e desprezando 

qualquer atrito, sua energia cinética e sua velocidade, no fim do movimento, serão: 
       a) 10 J e 50 m/s  b) 10Je 10m/s   c) 50 J e 50 m/s   d) 50 J e 10 m/s 
 

17- (NEWTON PAIVA) Um bloco de massa igual a 4,0 Kg comprime em 3,0 cm uma mola de constante 

elástica      K = 4,0 X 104 N/m, contra uma parede rígida, conforme mostra a figura deste item: 

 

       Num dado instante, o sistema é abandonado. Supondo-se que não haja atrito entre o bloco e o plano 

horizontal, a velocidade do bloco no instante em que perde o contato com a mola, em m/s, é de: 

a) 3,0 m/s  b) 30,0 m/s  c) 9,0 m/s  d) 6,0 m/s 



18- (MACKENZIE) Uma bola de borracha de 1kg é abandonada da altura de 10m. A energia perdida por 

essa bola ao se chocar com o solo é 28J. Supondo g=l0m/s2, a altura atingida pela bola após o 

choque com o solo será de: 

 

a) 2,8 m  b) 4,2 m  c) 5,6 m d) 6,8 m  e) 7,2 m 

 

 

GABARITO 

Exercícios de Fixação 

 
1-  TF = 200 J , TN = TP = 0 e Tfa = - 160 J   

2-  a) 34,8 J   b) – 10 J    c) 24,8 J. Positivo    d) Aumento 

3-  a) 200 N    b) 600 J   c) 60 W 

4-  a) 600 N   b) 1,2 x 103 J    c) 400 W 

5-  a) 500 J     b) 100 m/s 

6- a) 1040 J     b) - 240 J     c) – 160 J     d) 0 J 

7-  a) 25 J    b) 3 vezes menor     c) 4 vezes maior     d) não se alteraria 

8-  a) 100 J    b) 100 J 

9-  0,6 m 

10- a) 112,5 J    b) 15 m/s 

11- a) 2500 J   b) Sim 

12- a) 1200 J     b)  20 m/s 

13- 1,6 m 

14-  49 J   e   7 m/s 

15-  – 7 J 

16- 62500 N/m 

 

Questões de vestibulares 

1 B 6 C 11 C 16 D 

2 C 7 A 12 E 17 A 

3 C 8 E 13 C 18 E 

4 C 9 E 14 A   

5 B 10 E 15 C   

 



Questões do ENEM 
 
 

1) (ENEM-2011) Um motor só poderá realizar trabalho se receber uma quantidade de energia de outro 
sistema. No caso, a energia armazenada no combustível é, em parte, liberada durante a combustão para 
que o aparelho possa funcionar. Quando o motor funciona, parte da energia convertida ou transformada na 
combustão não pode ser utilizada para a realização de trabalho. Isso significa dizer que há vazamento da 
energia em outra forma. 

 

 
CARVALHO, A. X. Z. Física Térmica. Belo Horizonte: Pax, 2009 (adaptado). 
 
 
De acordo com o texto, as transformações de energia que ocorrem durante o funcionamento do motor são 
decorrentes de a: 
 
a) liberação de calor dentro do motor ser impossível. 
b) realização de trabalho pelo motor ser incontrolável. 
c) conversão integral de calor em trabalho ser impossível. 
d) transformação de energia térmica em cinética ser impossível. 
e) utilização de energia potencial do combustível ser incontrolável. 

 
 
2) ENEM 2015 -Para irrigar sua plantação, um produtor rural construiu um reservatório a 20 metros de altura 
a partir da barragem de onde será bombeada a água. Para alimentar o motor elétrico das bombas, ele 
instalou um painel fotovoltaico. A potência do painel varia de acordo com a incidência solar, chegando a um 
valor de pico de 80 W ao meio-dia. Porém, entre as 11 horas e 30 minutos e as 12 horas e 30 minutos, 
disponibiliza uma potência média de 50 W. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 m/s2 e uma 
eficiência de transferência energética de 100%. 

Qual é o volume de água, em litros, bombeado para o reservatório no intervalo de tempo citado? 

a) 150 
b) 250 
c) 450 
d) 900 
e) 1 440 
 
 
 
 
 
 
 
 



3) ENEM 2010 - No nosso dia a dia deparamo-nos com muitas tarefas pequenas e problemas que 
demandam pouca energia para serem resolvidos e, por isso, não consideramos a eficiência energética de 
nossas ações. No global, isso significa desperdiçar muito calor que poderia ainda ser usado como fonte de 
energia para outros processos. Em ambientes industriais, esse reaproveitamento é feito por um processo 
chamado de cogeração. A figura a seguir ilustra um exemplo de cogeração na produção de energia elétrica. 

 
 
HINRICHS, R. A.; KLEINBACH, M. Energia e meio ambiente. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 
2003 (adaptado). 
Em relação ao processo secundário de aproveitamento de energia ilustrado na figura, a perda global de 
energia é reduzida por meio da transformação de energia 
 
a) térmica em mecânica. 
b) mecânica em térmica. 
c) química em térmica. 
d) química em mecânica. 
e) elétrica em luminosa. 
 
 
4) ENEM 2016 - Para reciclar um motor de potência elétrica igual a 200 W, um estudante construiu um 
elevador e verificou que ele foi capaz de erguer uma massa de 80 kg a uma altura de 3 metros durante 1 
minuto. Considere a aceleração da gravidade 10,0 m/s2. 
 
Qual a eficiência aproximada do sistema para realizar tal tarefa? 
 

a) 10% 
b) 20% 
c) 40% 
d) 50% 
e) 100% 

 
 
 
 
 
 
 



5) ENEM 2011 
 

 

A figura respresenta o processo mais usado nas hidrelétricas para obtenção de energia elétrica no Brasil. As 
transformações de energia nas posições I→II e II→III da figura são, respectivamente, 

a) energia cinética → energia elétrica e energia potencial → energia cinética. 
b) energia cinética → energia potencial e energia cinética → energia elétrica. 
c) energia potencial → energia cinética e energia cinética → energia elétrica. 
d) energia potencial → energia elétrica e energia potencial → energia cinética. 
e) energia potencial → energia elétrica e energia cinética → energia elétrica. 
 
 
6) ENEM 2016 - Todo ano, cresce a demanda mundial de energia com o aumento das populações e do 
consumo. É cada vez mais necessário buscar fontes alternativas que não degradem os recursos do planeta 
nem comprometam a sobrevivência das espécies. Ainda há muito o que se descobrir sobre o uso eficiente 
de recursos energéticos provenientes de fontes renováveis, mas elas estão mais próximas do que parece 
da adoção em larga escala. 
BARBOSA, M. Asustentabilidade da energia renovável. Superinteressante, n. 102,1996. 

Os recursos energéticos do tipo citado são provenientes de 
 
a) pilhas e baterias. 
b) usinas nucleares e hidrelétricas. 
c) células solares e geradores eólicos. 
d) centrais geotérmicas e termoelétricas. 
e) usinas maremotrizes e combustíveis fósseis. 
 
 
 
 
 
 



7) ENEM 2009 -  A eficiência de um processo de conversão de energia é definida como a razão entre a 
produção de energia ou trabalho útil e o total de entrada de energia no processo. A figura mostra um 
processo com diversas etapas. Nesse caso, a eficiência geral será igual ao produto das eficiências das 
etapas individuais. A entrada de energia que não se transforma em trabalho útil é perdida sob formas não 
utilizáveis (como resíduos de calor). 

HI
NRICHS, R. A. Energia e Meio Ambiente. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003 (adaptado). (Foto: 
Reprodução/Enem) 
 
 
Aumentar a eficiência dos processos de conversão de energia implica economizar recursos e 
combustíveis. Das propostas seguintes, qual resultará em maior aumento da eficiência geral do 
processo? 
 
a) Aumentar a quantidade de combustível para queima na usina de força. 
 
b) Utilizar lâmpadas incandescentes, que geram pouco calor e muita luminosidade. 
 
c) Manter o menor número possível de aparelhos elétricos em funcionamento nas moradias. 
 
d) Utilizar cabos com menor diâmetro nas linhas de transmissão a fim de economizar o material condutor. 
 
e) Utilizar materiais com melhores propriedades condutoras nas linhas de transmissão e lâmpadas 
fluorescentes nas moradias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8) ENEM-2011 - Uma das modalidades presentes nas olimpíadas é o salto com vara. As etapas de um dos 
saltos de um atleta estão representadas na figura:  

 
 
ENEM 2011 -Desprezando-se as forças dissipativas (resistência do ar e atrito), para que o salto atinja 
a maior altura possível, ou seja, o máximo de energia seja conservada, é necessário que 
 

a) a energia cinética, representada na etapa I, seja totalmente convertida em energia potencial 
elástica representada na etapa IV. 

b) a energia cinética, representada na etapa II, seja totalmente convertida em energia 
potencial gravitacional, representada na etapa IV. 

c) a energia cinética, representada na etapa I, seja totalmente convertida em energia 
potencial gravitacional, representada na etapa III. 

d) a energia potencial gravitacional, representada na etapa II, seja totalmente convertida em 
energia potencial elástica, representada na etapa IV. 

e) a energia potencial gravitacional, representada na etapa I, seja totalmente convertida em 
energia potencial elástica, representada na etapa III. 

 
9) (Enem 2015) Uma análise criteriosa do desempenho de Usain Bolt na quebra do recorde mundial dos 
100 metros rasos mostrou que, apesar de ser o último dos corredores a reagir ao tiro e iniciar a corrida, 
seus primeiros 30 metros foram os mais velozes já feitos em um recorde mundial, cruzando essa marca em 
3,78 segundos. Até se colocar com o corpo reto, foram 13 passadas, mostrando sua potência durante a 
aceleração, o momento mais importante da corrida. Ao final desse percurso, Bolt havia atingido a velocidade 
máxima de 12 m/s. 
 
Disponível em: http://esporte.uol.com.br. Acesso em: 5 ago. 2012 (adaptado). 
 
Supondo que a massa desse corredor seja igual a 90 kg, o trabalho total realizado nas 13 primeiras 
passadas é mais próximo de: 
 
a) 5,4×10² J        b) 6,5×10³ J.         c) 8,6×10³ J.       d) 1,3×104  J.         e) 3,2×104 J 
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