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1. Uma criança, de massa 20,0 kg, desliza, a partir do repouso, ao longo de um escorrega de altura 2,0 

m e atinge a base com uma velocidade de 5,0 m/s. Se toda a energia mecânica da criança ao atingir a 

base do escorrega pudesse ser aproveitada qual seria o rendimento? 

 

2. Uma bala de chumbo de massa 10 g choca, à velocidade de 100 m/s, com uma parede, ficando nela 

incrustada. Se 30% da energia cinética da bala for transferida para as vizinhanças como calor e na 

deformação da parede, determine o aumento de temperatura da bala [C(Pb)=159 J/(kg.K)]. 

 

3. O Nuno, de 80 kg, é jogador de basquetebol e eleva o seu corpo 80 cm cada vez que dá um salto. Come 

uma tablete de chocolate cujo conteúdo energético é 96 kcal. Apenas 15% da energia interna que ele 

ganha é transferida como trabalho durante o salto. Quantos saltos pode dar à custa da tablete de 

chocolate de modo a “gastar” ao máximo a energia que recebeu? 

 

4. Os painéis fotovoltaicos são utilizados para produzir energia elétrica a partir da energia solar. 

Suponha que a energia solar total incidente no solo durante um ano, na localidade onde vives é de 

11000000000 J por metro quadrado. Calcula a área de painéis fotovoltaicos necessária para um gasto 

diário médio de eletricidade de 21 kWh, se instalares na tua casa painéis com um rendimento de 25%. 

 

5. O fundo de um coletor solar é negro e tem 1,50 m². Determina a potência irradiada quando a 

temperatura do coletor é 30⁰ C, e se for considerado um corpo negro. 

 

6. Colocou-se 50 g de ferro à temperatura de 400 K em 1 kg de água a 20⁰ C. Qual a temperatura a que 

se atingiu o equilíbrio térmico? c(Fe)=448 (J/(kg.K)e c(água)=4186 J/(kg. K) 

 

7. O telescópio espacial Hubble tem um painel fotovoltaico como fonte de energia e um rendimento de 

10%. A radiação solar que incide no painel é de 1370 W/m². Determina a área do painel de modo a 

poder alimentar um computador de potência 500 W. 
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8. Considere uma barra cilíndrica de alumínio com 2 m de comprimento e raio 2 mm. Determina a 

quantidade de calor transferido por unidade de tempo se as extremidades estiverem a 20⁰C e 10⁰C. 

k(Al)=237 W/(m.K) 

 

9. Um corpo de massa 25 kg desce um plano inclinado, de comprimento 20 m e que faz um ângulo de 

30⁰ com a horizontal, partindo do repouso. Despreze o atrito. Qual o valor da velocidade do corpo ao 

atingir a base do plano inclinado? 

 

10. Qual a quantidade de energia que "alimenta" um secador, se este trabalhar durante 20 minutos, o 

rendimento for de 60% e a potência útil de 800 W? 

 

11. Qual é a área de um painel fotovoltaico para alimentar um computador que necessita de 300W de 

potência? Admita que a potência da radiação solar que chega ao painel, por unidade de área, é de 400 

W/m2 e que o rendimento do processo fotovoltaico é de 25%. 

 

12. Durante certa transformação, cedem-se 300 cal de energia como calor a um sistema que se encontra 

à temperatura ambiente. O sistema absorve 200 J de radiação e executa, ao mesmo tempo, o trabalho 

de 100 J. Calcule a variação da energia interna do sistema. 

 

13. Calcula a energia cinética de uma rapariga de massa 50 kg que anda de bicicleta a uma velocidade 

constante de valor 28,8 Km/h. 

 

14. Um litro de água à temperatura de 10ºC é aquecido durante 2 minutos por uma placa elétrica de 

1000 W sendo o rendimento, neste processo de aquecimento, de 80%. A que temperatura ficou a água? 

 

15. Duas pessoas foram passar 

férias à Serra da Estrela na 

época da neve. Alugaram um 

trenó e, quando estavam a 

descer uma rampa gelada, 

passaram pela posição A com 

uma velocidade de módulo igual 

a 10 m/s e a uma altura de 10 m relativamente à posição B. Em seguida andaram 30 m numa segunda 

rampa atingindo a posição C. A seguir a C havia um precipício. Será que o trenó caiu nesse precipício 

(Usa g=10 m/s2)?   Bom trabalho Jovens Cientistas! 


