UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
INSTITUTO DE FÍSICA E MATEMÁTICA
Departamento de Física
Disciplina: Física Básica I
Lista de Exercícios - Conservação da Energia
Perguntas:1

desliza ao longo do plano. O bloco começa
com a mesma velocidade nas três situações
e desliza até que a força de atrito cinético
o faça parar. Ordene as situações de acordo
com o aumento na energia térmica devido
ao deslizamento, em ordem decrescente.

1. Na figura 1 um pequeno bloco, inicialmente em
repouso, é liberado em uma rampa sem atrito a
uma altura de 3, 0m. As alturas das elevações
ao longo da rampa estão indicadas na figura. Os
cumes das elevações são idênticos, de forma circular, e o bloco não perde contato com o piso em
nenhuma das elevações. (a) Qual é a primeira
elevação que o bloco não consegue superar? (b)
O que acontece com o bloco em seguida? No
cume de qual elevação: (c) a aceleração centrípeta é máxima? (d) a força normal sobre o
bloco é mínima?

Figura 3: Pergunta 3
4. Na figura 4 um bloco desliza em uma pista
que desce uma altura h. A pista não possui atrito, exceto na parte mais baixa. Nessa
parte o bloco desliza até parar, devido ao
atrito, depois de percorrer uma distância D.
(a) Se diminuirmos h, o bloco percorre uma
distância maior, menor ou igual a D até
parar? (b) Se, em vez disso, aumentarmos a
massa do bloco, a distância que o bloco percorre até parar é maior, menor ou igual a
D?

Figura 1: Pergunta 1
2. Na figura 2 uma bloco que se move horizontalmente pode seguir três caminhos diferentes, que diferem apenas na altura, para
chegar à linha de chegada tracejada. Ordene os caminhos de acordo (a) com a velocidade do bloco na linha de chegada e (b)
o tempo de percurso do bloco até a linha de
chegada, em ordem decrescente.

Figura 4: Pergunta 4
5. Na figura um bloco desliza de A para C em
uma rampa sem atrito e então passa para
uma região horizontal CD, onde está sujeito
a uma força de atrito. A energia cinética do
bloco aumenta, diminui ou permanece constante (a) na região AB, (b) na região BC
e (c) na região CD? (d) a energia mecânica
do bloco aumenta, diminui ou permanece
constante nessas regiões?

Figura 2: Pergunta 2
3. A figura 3 mostra três situações que envolvem um plano com atrito e um bloco que
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(d) em B e (e) em A? Se a massa m é duplicada, a variação da energia potencial do sistema
entre os pontos A e B aumenta, diminui ou permanece a mesma?

Figura 5: Pergunta 5
Problemas 2

Figura 7: Problema 2

1. Você deixa cair um livro de 2kg para uma
amiga que está na calçada, a uma distância D = 10m abaixo de você. Se as mãos
estendidas de sua amiga estão a uma distância d = 1, 5m acima do solo (figura 6),
(a) qual é o trabalho Wg realizado sobre o
livro pela força gravitacional até ele cair nas
mãos da sua amiga? (b) Qual é a variação
∆U da energia potencial gravitacional do
sistema livro-Terra durante a queda? Se a
energia potencial gravitacional U é considerada nula no nível do solo, qual é o valor
de U (c) quando você deixa cair o livro (d)
quando ele chega às mãos da sua amiga?
Suponha que o valor de U é 100J ao nível
do solo e calcule novamente (e) Wg , (f) ∆U ,
(g) U no ponto onde você deixou cair o livro
e (h) U no ponto em que chegou às mãos da
sua amiga.

3. Qual é a constante elástica de uma mola que
armazena 25J de energia potencial ao ser
comprimida 7, 5cm?
4. Na figura 8 um pequeno bloco de massa
m = 0, 032kg pode deslizar em uma pista
sem atrito que forma um loop de raio R =
12cm. O bloco é liberado a partir do repouso
no ponto P , a uma altura h = 5R acima do
ponto mais baixo do loop. Qual é o trabalho
realizado sobre o bloco pela força gravitacional enquanto o bloco se desloca do ponto
P para (a) o ponto Q e (b) o ponto mais
alto do loop? Se a energia potencial gravitacional do sistema bloco-Terra for tomada
como nula na base do loop, quanto valerá
essa energia potencial quando o bloco estiver (c) no ponto P , (d) no ponto Q e (e)
no topo do loop? (f) Se, em vez de ser simplesmente liberado, o bloco recebe uma velocidade inicial dirigida para baixo ao longo
da pista, as respostas dos itens de (a) até
(e) aumentam, diminuem ou permanecem
as mesmas?

Figura 6: Problema 1
2. Na figura um carro de montanha-russa de massa
825kg atinge o cume da primeira elevação com
velocidade v0 = 17m/s a uma altura h = 42m.
O atrito é desprezível. Qual é o trabalho realizado sobre o carro pela força gravitacional entre este ponto e (a) o ponto A, (b) o ponto B e
(c) o ponto C? Se a energia gravitacional do
sistema carro-Terra é tomada como sendo nula
em C, qual é o seu valor quando o carro está

Figura 8: Problema 4
5. Na figura 9 um caminhão perdeu os freios
quando estava descendo uma ladeira a
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130km/h e o motorista dirigiu o veículo para
uma rampa de emergência sem atrito com
uma inclinação θ = 15°. A massa do caminhão é 1, 2 × 104 kg. (a) Qual é o menor comprimento L que a rampa deve ter para que o
caminhão para (momentaneamente) antes
de chegar ao final? (Suponha que o caminhão pode ser tratado como uma partícula e
justifique essa suposição.) O comprimento
mínimo L aumenta, diminui ou permanece
o mesmo (b) se a massa do caminhão for
menor e (c) se a velocidade for menor?

9. Um bloco de massa m = 2kg é deixado cair
de uma altura h = 40cm sobre uma mola
de constante elástica k = 1960N/m (figura
10). Determine a variação máxima de comprimento da mola ao ser comprimida.

Figura 10: Problema 9
10. A figura 11 mostra uma pedra de 8kg em repouso sobre uma mola. A mola é comprimida 10cm pela pedra. (a) Qual é a constante
elástica da mola? (b) A pedra é empurrada
mais 30cm para baixo e liberada. Qual é
a energia potencial elástica da mola comprimida antes de ser liberada? (c) Qual é a
variação da energia potencial gravitacional
do sistema pedra-Terra quando a pedra se
desloca do ponto onde foi liberada até a altura máxima? (d) Qual é essa altura máxima, medida a partir do ponto onde a pedra
foi liberada?

Figura 9: Problema 5
6. No problema 2, qual é a velocidade inicial
do carro (a) no ponto A, (b) no ponto B e
(c) no ponto C (d) Que altura o carro alcança na última elevação, que é alta demais
para ser transposta? (e) Se o carro tivesse
uma massa duas vezes maior, quais seriam
as respostas dos itens (a) a (d)?
7. Uma bola de gude de 5g é lançada verticalmente para cima usando uma espingarda
de mola. A mola deve ser comprimida de
exatamente 8cm para que a bola alcance
um alvo colocado a 20m acima da posição
da bola de gude na mola comprimida. (a)
Qual é a variação ∆Ug da energia potencial gravitacional do sistema bola de gudeTerra durante a subida de 20m? (b) Qual
é a variação ∆Us da energia potencial elástica da mola durante o lançamento da bola
de gude? (c) Qual é a constante elástica da
mola?

Figura 11: Problema 10
11. Um bloco com massa m = 2kg é apoiado em
uma mola em um plano inclinado sem atrito
de ângulo θ = 30°. (figura 12 ) (O bloco não
está preso à mola.) A mola, de constante
elástica k = 19, 6N/cm, é comprimida de
20cm e depois liberada. (a) Qual é a energia
potencial elástica da mola comprimida? (b)
Qual é a variação da energia potencial gravitacional do sistema bloco-Terra quando o
bloco se move do ponto em que foi liberado
até o ponto mais alto que atinge no plano
inclinado? (c) Qual é a distância percorrida

8. Uma única força conservativa F~ = (6x −
12)îN , onde x está em metros, age sobre
uma partícula que se move ao londo de um
eixo x. A energia potencial U associada a
essa força recebe o valor de 27J em x = 0.
(a) Escreva uma expressão para U como
uma função de x, com U em joules e x em
metros. (b) Qual é o máximo valor positivo da energia potencial? Para que valor
(c) negativo e (d) positivo de x a energia
potencial é nula?
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pelo bloco ao longo do plano inclinado até
atingir esta altura máxima?

Emec do sistema disco-Terra devido ao arrasto do ar?

Respostas:
Perguntas:
1. (a) 4; (b) retorna para seu ponto de partida
e recomeça o movimento; (c) 1; (d) 1

Figura 12: Problema 11

2. (a) 3, 2, 1; (b) 1, 2, 3
12. Na figura um bloco de massa m = 12kg é liberado a partir do repouso em um plano incli3. 2, 1, 3
nado de ângulo θ = 30°. Abaixo do bloco há
uma mola que pode ser comprimida 2cm por
4. (a) menor; (b) igual
uma força de 270N . O bloco para momen5. (a) aumenta; (b) diminui; (c) diminui; (d)
taneamente após comprimir a mola 5, 5cm.
constante em AB e BC, diminui em CD
(a) Que distância o bloco desce ao londo
do plano da posição de repouso inicial até o
ponto em que para momentaneamente? (b)
Qual é a velocidade do bloco no momento Problemas:
em que entra em contato com a mola?
1. (a)167J; (b) −167J; (c) 196J; (d) 29J; (e)
167J; (f) −167J; (g) 296J; (h) 129J
2. (a) 0; (b) 170kJ; (c) 340kJ; (d) 170kJ; (e)
340kJ; (f) aumenta
3. 8, 9kN/m
4. (a) 0,15 J; (b) 0,11 J; (c) 0,19 J; (d) 38 mJ;
(e) 75 mJ; (f) todos o mesmo
5. (a) 2, 6 × 102 m; (b) o mesmo; (c) diminui
Figura 13: Problema 12
6. (a) 17,0 m/s; (b) 26,5 m/s; (c) 33,4 m/s;
(d) 56,7 m; (e) todos o mesmo

13. Um urso de 25kg escorrega, a partir do repouso, 12m para baixo em um tronco de pinheiro, movendo-se com uma velocidade de
5, 6m/s imediatamente antes de chegar ao
chão. (a) Qual é a variação da energia potencial gravitacional do sistema urso-Terra
durante o deslizamento? (b) Qual é a energia cinética do urso imediatamente antes de
chagar ao chão? (c) Qual é a força de atrito
média que age sobre o urso enquanto está
escorregando?

7. (a) 0,98 J; (b) −0,98 J; (c) 3,1 N/cm
8. (a) U = 27 + 12x−3x2 ; (b) 39 J; (c) −1,6
m; (d) 5,6 m
9. 10 cm
10. (a) 784 N/m; (b) 62,7 J; (c) 62,7 J; (d) 80,0
cm
11. (a) 39,2 J; (b) 39,2 J; (c) 4,0 m

14. Um disco de plástico de 75g é arremessado
de um ponto 1, 1m acima do solo com uma
velocidade escaler de 12m/s. Quando o
disco atinge uma altura de 2, 1m sua velocidade é de 10, 5m/s. Qual é a redução da

12. (a) 35 cm; (b) 1,7 m/s
13. (a) −2,9 kJ; (b) 3, 9 × 102 J; (c) 2, 1 × 102 N
14. 0,53 J
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