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1) Uma pessoa levanta uma criança de massa igual a 2 kg a uma altura de 2 m, com velocidade constante. 

Sendo g = 10 m/s2, determine: 

a) o trabalho realizado pela força peso; 

b) o trabalho realizado pela pessoa. 

2) Uma pessoa de massa M transporta, presa às suas costas, uma mochila de massa m. Deve subir ao 

primeiro andar de um prédio, o qual fica à altura h do térreo. Pode ir pela escada ou tomar o elevador. 

a) Calcule, para cada uma dessas opções, o trabalho realizado pela pessoa sobre a mochila. 

b) Explique por que a pessoa se cansará menos se tomar o elevador. 

3) (Unifor-CE) Um corpo se desloca ao longo de um plano inclinado, 

sujeito às forças a, b, c, d e e. Qual a única força que não realiza trabalho 

nesse deslocamento. 

a) a     b) b     c) c     d) d     e) e 

 

4) O comprimento de uma mola não-deformada é 30 cm. A constante elástica da mola é 80 N/m. Determine o 

trabalho realizado por uma força que distende a mola até que seu 

comprimento se torne 50 cm. 

 

 

5) Uma mola helicoidal é submetida a ensaio de tração. O diagrama 

representa a intensidade da força tensora F em função da distensão 

x. Calcule o módulo do trabalho realizado pela força F na distensão 

de 5 cm a 10 cm. 

 

RESPOSTAS: 

1) a) – 500 J    b) 500 J     2) a) Nos dois casos será igual ao trabalho do peso mgh.     b) Pela escada 

além da mochila a pessoa terá que carregar também seu próprio corpo. No elevador ela irá realizar o 

trabalho para carregar apenas a mochila pois o elevador levará o corpo dela.     3) d     4) 1,6 J               

5) 1,5 J (Verifique que tem 2 pegadinhas. Primeiro a área do trapézio de 5 a 10 cm e depois o cm. Você 

tem que passar para o sistema internacional ou seja, m.) 

 


