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1. O gráfico representa a velocidade em função do tempo para um carrinho de massa 

0,5 kg durante 3 s. Qual foi o trabalho realizado pela resultante das forças?  

 

 

 

 

2. Um bloco está submetido às duas forças representadas na figura, para 

além do peso e da reação normal, movimentando-se da direita para a 

esquerda. Os módulos das forças são F1=100N e F2=50N. Qual é o trabalho 

realizado pela resultante das forças aplicadas no bloco se ele se deslocar 5 

metros?  

3. Um motor é utilizado para elevar um contentor de massa 500 kg, com 

velocidade constante, 3 metros acima do solo, fazendo-o em 10 segundos. 

Qual deverá ser a potência deste motor elétrico sabendo que o seu 

rendimento é de 90%? 

 

 

4. Numa instalação solar de aquecimento de água, a energia da 

radiação solar absorvida na superfície das placas do coletor é 

transferida sob a forma de calor, por meio de um fluido circulante, 

para a água contida num depósito, como se representa na figura. A 

variação da temperatura da água no depósito resultará do balanço 

entre a energia absorvida e as perdas térmicas que ocorrerem. 

4.1. Numa instalação solar de aquecimento de água para consumo 

doméstico, os coletores solares ocupam uma área total de 4,0 m2. Em 

condições atmosféricas adequadas, a radiação solar absorvida por 

estes coletores é, em média, 800 W/m2. Considere um depósito, 

devidamente isolado, que contém 150 kg de água. Verifica-se que, ao 

fim de 12 horas, durante as quais não se retirou água para consumo, a temperatura da água do depósito aumentou 

30 ºC. Calcule o rendimento associado a este sistema solar térmico. Apresente todas as etapas de resolução.  

(Resposta: 14%)      c (capacidade térmica mássica da água) = 4,185 kJ kg–1 ºC–1 
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4.2. Numa instalação solar térmica, as transferências de energia poderão ocorrer de três modos: condução, 

convecção e radiação. Explique em que consiste o mecanismo de transferência de energia térmica por condução 

(explicitando a diferença relativamente à convecção). 

5. Qual o calor transferido por segundo através de uma parede de um apartamento com área de 15 m2, com 

espessura de 25 cm, sabendo que a temperatura no exterior é de 12,0 ºC e no interior do apartamento é 17,0 ºC. 

A condutividade térmica dos tijolos dessa parede é de 0,60 W.m-1.K-1. (Resposta: 1,8x102 J/s) 

6. Um bloco de ferro de 80 g perde 450 J sob a forma de calor. Sabendo que inicialmente se encontrava a 25 ºC, 

determina a sua temperatura final. (Resposta: 13ºC) Dados: c (Fe) = 460 J.kg-1.ºC-1 

7. Num certo instante, uma bola de 100 g atinge uma dada posição num plano inclinado, a 50 cm do chão, com 

velocidade de módulo 2,0 m/s. (g= 9,8 m/s2) 

7.1. Calcule a energia potencial gravítica (do sistema bola + Terra) nessa posição. (Resposta: 0,49 J) 

7.2. Qual a sua energia mecânica nessa posição? (Resposta: 0,69 J) 

7.3. Indique o valor da energia cinética no instante que atinge o chão, considerando que não houve dissipação de 

energia. 

8. Para empurrar uma caixa de 50 kg sobre o solo, um operário aplica uma força de 200 N, inclinada de 20º acima 

da horizontal. O chão exerce uma força de atrito de 175 N sobre a caixa. Supondo que a caixa tenha se 

movimentado por 3,0 m, qual foi o trabalho realizado sobre ela: 

8.1. Pelo operário? 

8.2. Pela força de atrito? 

8.3. Pela força gravitacional? 

8.4. Pela força normal exercida pelo chão sobre a caixa? 

8.5. Qual foi o trabalho total realizado sobre a caixa? 

9. Um corpo de massa 300 g é constituído por uma substância de capacidade térmica mássica (c) é igual a 250 

J.kg-1.ºC-1. Determina: 

9.1. A quantidade de calor, sem alteração de volume, que o corpo deve receber para que a sua temperatura varie 

de 10 ºC para 60 ºC. (R: 3,8x103 J) 

9.2. Que quantidade de energia sob a forma de calor deve ceder às vizinhanças para que a sua temperatura 

diminua 25 ºC. (R: -1,8x103 J) 

Bom trabalho jovens cientistas! 

 


