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Ficha de Trabalho 15 

Forças e trabalho 

Chamadas de Atenção 

★ Não se esqueçam do teorema do trabalho-energia 𝑊(�⃗�𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒) = ∆𝐸𝑐𝑖𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎 que pode ser aplicado 

sempre, ou seja, com forças conservativas e com forças não conservativas. Ele é sempre verdade. 

★ O trabalho pode ser um bom modo de calcular um deslocamento, uma altura ou a intensidade de uma 

força. Não se esqueçam de usar ângulo de 180º quando o trabalho é negativo para obterem uma 

intensidade de força positiva. 

★ Não se esqueçam que se apenas atuarem forças conservativas (força gravítica) podem aplicar a 

conservação da energia mecânica. Atenção aos pontos em que a estão a aplicar. 

★ Não se esqueçam que têm sempre a perspetiva de forças, ou seja, calcular uma força resultante e depois 

aplicar a segunda lei de Newton (Lei fundamental da dinâmica) �⃗�𝑟𝑒𝑠 = 𝑚�⃗�. Não se esqueçam que a força 

resultante pode acabar por ser apenas uma força ou componente de uma força. 

★ Atenção que na maioria das vezes a força de atrito tem a direção do deslocamento e sentido contrário. 

★ Atenção para subir um plano inclinado um corpo precisa de uma força que lhe forneça energia, mas se 

a força não atua durante a subida não a consideramos na subida! 

★ Nomes das leis de Newton: Lei da inércia, Lei fundamental da dinâmica e Lei do Par ação-reação. Não 

se esqueçam que o par ação-reação nunca está aplicado no mesmo corpo! Logo nada de dizer que a 

reação normal é o par do peso do corpo! E o par tem a mesma intensidade por isso nada de dizer que a 

Terra atrai a Lua com mais intensidade do que a Lua atrai a Terra! Intensidades iguais mas efeitos 

diferentes pois a massa da Terra é muito superior à da Lua (Inércia). 

★ Na escolha de gráficos atenção à fórmula que está por base, podem ser a junção de duas e atenção que 

o tempo varia, não é constante (só intervalos de tempo podem ser constantes). 

Fórmulas Matemáticas 

𝑊(�⃗�𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒) = ∆𝐸𝑐𝑖𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎       𝑇𝑒𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑜𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒.  

𝑊(�⃗�𝑛ã𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠) = ∆𝐸𝑀𝑒𝑐â𝑛𝑖𝑐𝑎      𝐴𝑡𝑒𝑛çã𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑜 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 𝑛ã𝑜 é 𝑎 ú𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑓𝑜𝑟ç𝑎 𝑛ã𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑞𝑢𝑒 ℎá! 

 𝑊(�⃗�𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠) = − ∆𝐸𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙  𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝑜 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑊(�⃗�𝑔) = −∆𝐸𝑝𝑔 𝑎𝑡𝑒𝑛çã𝑜 𝑎𝑜 𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠!       

𝑊(�⃗�) = 𝐹 × ∆𝑥 × 𝑐𝑜𝑠 ∝ 𝑎𝑡𝑒𝑛çã𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑜 â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 é 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑓𝑜𝑟ç𝑎 𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑜𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜. 

𝐸𝑀𝑒𝑐â𝑛𝑖𝑐𝑎 = 𝐸𝑐𝑖𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎 + 𝐸𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙    𝑒  𝐸𝑐 =
1

2
𝑚𝑣2  𝑒   𝐸𝑝𝑔 = 𝑚𝑔ℎ 

Exercícios 

1. As corridas de downhill de longboard tornaram-se um desporto popular nos últimos tempos. Neste 

desporto, os atletas, aproveitando apenas a ação da força gravítica, atingem velocidades, cujos módulos 

chegam a ultrapassar os 100 km/h. 
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1.1. “Quando se considera que um corpo em movimento é um sistema mecânico (que pode ser representado 

pelo seu centro de massa), pressupõe-se que…  

(A) … a sua energia interna é nula.” 

(B) … não se consideram eventuais variações da sua energia interna.” 

(C) … o corpo sofre variações de energia mecânica desprezáveis.” 

(D) … o sistema pode ser reduzido a uma partícula material, qualquer que seja o seu movimento.” 
 

1.2. A energia cinética do conjunto atleta-skate de massa 68,0 kg quando atinge os 100 km/h é de:  

(A) 𝐸𝑐 = 3,4 × 105𝐽 

(B) 𝐸𝑐 = 6,8 × 105𝐽 

(C) 𝐸𝑐 = 2,6 × 104𝐽 

(D) 𝐸𝑐 = 9,5 × 102𝐽 

 

1.3. Se a velocidade do conjunto atleta-skate for reduzida para metade, a sua energia cinética…  

(A) aumenta duas vezes 

(B) diminui duas vezes 

(C) aumenta quatro vezes 

(D) diminui quatro vezes 

 

1.4. O trabalho realizado pelo peso do conjunto atleta-skate, entre o ponto inicial da corrida e o ponto final…  

(A) depende da trajetória entre esses dois pontos. 

(B) depende da diferença de altura entre esses dois pontos. 

(C) é nulo pois não se trata de um percurso fechado. 

(D) é independente da massa. 

 

2. Um bloco de madeira, com massa de 500 g, é lançado na base de um plano inclinado com velocidade de 

módulo 4,0 m/s e sobe sobre ele até parar. Durante o movimento, o bloco está sujeito a uma força de atrito 

com módulo de 3,0 N. 
 

 

 

 

 

 

2.1. Calcule a distância que o bloco percorre sobre o plano, com 30º de inclinação, até parar. Apresente todas 

as etapas de resolução.  

 

2.2. Depois de subir o bloco desceu a rama. Identifique o gráfico que traduz a variação da energia cinética do 
bloco em função da velocidade que ele percorre na calha retilínea durante a descida.  
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3. O Filipe e a Fabiana puxam uma caixa com massa de 50 kg, deslocando-a 8,0 m na horizontal, aplicando 

cada um deles uma força de 100 N. Enquanto isso, o Fausto tenta dificultar-lhes a tarefa puxando também 

a caixa, mas em sentido contrário, com uma força de módulo 50 N. A situação está ilustrada na figura 

seguinte. 

 

 

 

 

3.1. Calcule o trabalho realizado por todas as forças aplicadas na caixa.  

3.2. Que energia foi transferida para a caixa neste deslocamento? Justifique.  

3.3. Calcule o valor da velocidade da caixa ao fim dos 8,0 m de deslocamento. 

4. Uma bola, com massa de 200 g, é atirada para cima verticalmente atingindo uma altura de 3,0 m 

relativamente ao ponto de onde foi largada. Considere a resistência do ar desprezável. 

4.1. Durante a subida, a bola pode considerar-se um sistema conservativo? Justifique.  

4.2. Que transformação de energia ocorre durante a subida da bola?  

4.3. Qual das seguintes relações relativas à subida da bola está correta?  

(A) 𝑊�⃗⃗�  = − ∆𝐸pg = − 0,6 J 

(B) 𝑊�⃗⃗�  =  ∆𝐸c  =  6,0 J  

(C) 𝑊�⃗⃗� = ∆𝐸pg =  − 0,6 J  

(D) 𝑊�⃗⃗�  =  − ∆𝐸pg  =  − 6,0 J 

 

4.4. Qual é o valor da velocidade com que a bola foi lançada? (por considerações energéticas) 

(A) √60 m s–1 

(B) 60 m s–1 

(C) √30 m s–1 

(D) 15 m s–1 

 

5. A Progress 59 era uma nave espacial russa, de carga, que se descontrolou poucas horas depois de ser 

lançada, no dia 28 de abril de 2015. O anúncio da sua entrada na atmosfera terrestre, e consequente 

desintegração sobre o oceano Pacífico, foi feito pela Agência Espacial Russa, na sua página oficial do Twitter 

no dia 8 de maio de 2015. A massa da nave com carga (combustível, comida e roupas) era 7500 kg e havia 

sido lançada com uma velocidade de 11,2 km/s. Considere que a nave pode ser representada pelo seu 

centro de massa (modelo da partícula material). Calcule a energia cinética inicial da Progress 59.  
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6. Dois corpos, A e B, com igual massa, possuem, durante o seu movimento, velocidade tal que a velocidade 

de B é o dobro da velocidade de A. Qual a relação entre as energias cinéticas dos dois corpos?  

 

(A) 𝐸𝑐𝐴 = 𝐸𝑐𝐵 

(B) 𝐸𝑐𝐵 = 2𝐸𝑐𝐴 

(C) 𝐸𝑐𝐵 = 4𝐸𝑐𝐴 

(D) 𝐸𝑐𝐴 = 2𝐸𝑐𝐵 

7. Considere um corpo que se move sempre no plano horizontal. Observando os gráficos seguintes, 

selecione aquele que representa a energia potencial gravítica do corpo em função do seu deslocamento.  

 

8. Um corpo de massa m desloca-se à velocidade de 3 m/s quando atua sobre ele uma força constante que 

lhe proporciona um aumento de velocidade de 20%. A energia cinética do corpo sofrerá um acréscimo de: 

 

(A) 20% 

(B) 40% 

(C) 44% 

(D) 42% 

 

9. No estudo do movimento de um corpo podemos aplicar o modelo da partícula material representando o 

corpo por um ponto, designado por Centro de Massa (CM), quando: 

 

(A) Temos em conta as variações de energia interna do corpo. 

(B) Estudamos os movimentos de rotação e translação do corpo. 

(C) O corpo apenas possui (ou assim consideramos) movimento de translação. 

(D) Além da variação da energia interna, levamos em consideração o movimento de rotação do corpo. 

10. Um jovem, para aspirar o chão do seu quarto, puxa o cabo de um 

aspirador (m=4,5 kg) exercendo uma força F de intensidade 45,0 N. A 

força exercida sobre o aspirador faz com a horizontal um ângulo de 25º 

e obriga a deslocar-se 4,00 m. Considere desprezável a existência de 

atrito entre as superfícies em contacto e reduza o aspirador ao seu 

centro de massa. 

10.1. Represente todas as forças aplicadas sobre o aspirador. Tenha 

em atenção a dimensão dos vetores.  

10.2. Determine o trabalho realizado pela força F exercida pelo rapaz. Qual o significado físico do resultado 

calculado?  

10.3. Determine o trabalho realizado pelo peso do aspirador.  
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11. Abandonou-se uma bola de massa m de uma altura h, relativamente ao solo, em três percursos 

diferentes I, II e III. Despreze a existência de forças dissipativas. 

 

11.1. Relativamente à energia mecânica da bola, podemos dizer: 

(A) A variação da energia mecânica da bola é maior em I do que em II. 

(B) A variação da energia mecânica da bola em III é maior do que em II. 

(C) A variação da energia mecânica da bola é igual nos três percursos e é nula. 

(D) A variação da energia mecânica da bola é igual nos três percursos mas não é nula. 

11.2. Relativamente ao trabalho realizado pelo peso da bola podemos dizer que:  

(A) O trabalho realizado pelo peso da bola é igual nos três percursos e é simétrico da variação da energia 

potencial gravítica do sistema bola+Terra. 

(B) O trabalho realizado pelo peso da bola é maior no percurso III e é simétrico da variação da energia 

potencial gravítica do sistema bola+Terra. 

(C) O trabalho realizado pelo peso da bola é igual nos três percursos e igual à variação da energia 

potencial gravítica do sistema bola+Terra. 

(D) O trabalho realizado pelo peso da bola é maior no percurso I e é simétrico da variação da energia 

potencial gravítica do sistema bola+Terra. 

12. Em julho de 2014, na cidade portuguesa de Mirandela, o português Tiago Sousa sagrou-se campeão 

europeu de jet ski. Nesse dia, o nosso campeão, de 60 kg, usou uma mota de água da classe ski com 334 

kg de massa e quando iniciou a travagem não muito longe da meta deslocava-se a 80 km/h. Calcule o 

trabalho realizado pela resultante das forças que atuaram no centro de massa do conjunto Tiago+jet ski 

desde que o Tiago iniciou a travagem até à sua paragem vitoriosa.  

13. O Vasco move um bloco de 400 kg ao longo de uma superfície 

rugosa. O Vasco exerce uma força de intensidade F usando uma corda 

que faz um ângulo de 30º com a horizontal. O bloco deslocou-se 5 m 

desde o repouso até atingir a velocidade de 1,5 m/s. A força de atrito 

entre o bloco e a superfície é de 500 N. Calcule a intensidade da força 

exercida pelo Vasco nestas condições.  

 

14. Num parque de diversões há um jogo que consiste 

em largar uma bola de 400 g da posição A de modo que 

ela percorra uma calha oleada, sem atrito, e derrube um 

boneco colocado na posição B.  

Na situação descrita na figura o jogador abandonou a 

bola da posição A. Calcule a velocidade com que o 

boneco foi derrubado.  
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15. Uma máquina consome 5,00 × 103𝐽  enquanto realiza uma tarefa. Sabe-se que dissipa 45% dessa 

energia durante os 8 minutos de funcionamento.  

15.1. Determine a potência total da máquina.  

15.2. Determine o rendimento da máquina.  

 

Soluções 

1.1. Opção B 1.2 Opção C 1.3 Opção D 1.4. Opção B 2.1 0,73 m 2.2 Opção B 3.1 1092 J 3.2 1092 J pois o trabalho corresponde à 

energia transferida 3.3 6,6 m/s 4.1. Sim pois apenas atua a força gravítica que é uma força conservativa 4.2. energia cinética em 

energia potencial gravítica 4.3 Opção D 4.4 Opção A 5. 4,7×1011 J 6. Opção C 7. Opção B 8. Opção C 9. Opção C 10.2. 163,1 J 

10.3. 0 J 11.1 Opção C 11.2 Opção A 12. -9,7×104 J 13. 681,3 N 14. 6,3 m/s 15.1. 10,4 W   15.2 55%. 

Bom Estudo Jovens Cientistas! 

  

 

 


