
Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR 

Disciplina de Física I                                                                                 Prof. Nelson Elias  

22ª Lista de Exercícios:  Cap.7 Trabalho e Energia Cinética 

Aluno: ___________________________ Turma: _______  Data: ______/_____/________. 
  

TRABALHO E ENERGIA – EXERCÍCIOS E TESTES 

1) Uma força horizontal F, constante de 50N, é aplicada a um cubo de madeira de massa igual a 

2Kg, que, sob a ação dessa força, desloca-se sobre o tampo de uma mesa. Admitindo-se que o 

coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o tampo da mesa seja igual a 0,5, qual é o trabalho 

realizado pela força F que atua ao longo da distância horizontal de 10m? 

a. 600Nm     b. 100Nm    c. 500Nm        d. 490Nm                            resposta   c) 

2) Observe a figura que representa um plano inclinado de base 3m e altura 4m. 

 

Um estudante, aplicando uma força de 60N paralela ao plano 

 inclinado, transporta até o topo um corpo de 50N de peso.  

A força de atrito entre o corpo e o plano inclinado vale 10N.  

O trabalho total realizado pelo estudante vale: 

a. 250J  
b. 350J  
c. 100J  
d. 500J  
e. 300J                                                                             resposta correta e) 300 J  

 

3) Um motor suspende um peso de 200 kgf a uma altura de 5,0 m, gastando 10s para realizar esta 

operação. Considerando g = 10 m/s2, podemos dizer que a potência desenvolvida pelo motor foi 

de:  

a. 200W     b. 500W c. 1000W      d. 2000W  e.10000W             resposta correta c)      1000 W                                                                       

4. O gráfico abaixo mostra a velocidade em função do tempo de um corpo que se move num 

movimento retilíneo, sob ação de uma única força que atua na mesma direção do movimento. 

 

 

 

 



Pode-se afirmar que o trabalho realizado pela força sobre o corpo em cada um dos intervalos 

assinalados AB, BC e CD é: 

a. nulo, positivo, negativo  
b. positivo, nulo, negativo  
c. positivo, negativo, nulo  
d. nulo, negativo, positivo                                    resposta correta d) nulo, negativo, positivo 

5. O movimento de um corpo de massa 2kg é retilíneo e uniformemente acelerado. Entre os 

instantes 4s e 8s, sua velocidade passa de 10 m/s a 20 m/s. Qual foi o trabalho realizado, em J, 

pela resultante das forças atuantes no corpo? 

a. 100  
b. 150  
c. 200  
d. 250  
e. 300                                                                   resposta correta e)  300  

 

6.  A velocidade escalar de um corpo de massa igual a 4,0kg varia de acordo com o gráfico abaixo. 

Entre os instantes t1=2,0s e t2=5,0s, o trabalho realizado pela força resultante que atua sobre o 

corpo é: 

 

a. 216 J                           resposta correta a) 216 J 

b. 108 J  

c. 72 J  

d. 54 J  

e. 172 J 

7. Um motor aplica uma força que produz um trabalho de 1,5KJ em 1min40s. A potência média 

desenvolvida é, em Watts, de: 

a. 10  
b. 15                  resposta correta b)  15  

c. 20  
d. 25  
e. 30  

8. Um guindaste ergue verticalmente um caixote a uma altura de 5 m em 10 s. Um segundo 

guindaste ergue o mesmo caixote à mesma altura em 40 s. Em ambos os casos o içamento foi 

feito com velocidade constante. O trabalho realizado pelo primeiro guindaste, comparado com o 

trabalho realizado pelo segundo, é 

a. igual à metade.  
b. o mesmo                                      resposta correta b) o mesmo. 



c. igual ao dobro.  
d. quatro vezes maior  
e. quatro vezes menor.  
  

9. Um corpo de massa 2 kg é lançado verticalmente para cima. O módulo da sua velocidade altera-

se como está representado no diagrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com base nesse diagrama, pode-se concluir que durante o primeiro segundo o trabalho realizado 

sobre o corpo vale 

a. 25 J                                           
b. 40 J  
c. 50 J  
d. 75 J   
e. 100 J                 resposta correta e)  


