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1.1. Energia e Movimentos

Energia cinética e 
energia potencial; 

energia interna

Sistema mecânico; 
sistema redutível a uma 

partícula (centro de 
massa)

O trabalho como medida 
da energia transferida 

por ação de forças; 
trabalho realizado por 

forças constantes

Teorema da 
Energia Cinética

Forças conservativas e não 
conservativas; o peso 

como força conservativa; 
trabalho realizado pelo 

peso e variação da energia 
potencial gravítica

Energia mecânica e 
conservação da 

energia mecânica

Forças não 
conservativas e 

variação da energia 
mecânica

Potência

Conservação de 
energia, 

dissipação de 
energia e 

rendimento

AL 1.1. Movimento 
num plano inclinado: 
variação da energia 
cinética e distância 

percorrida

AL 1.2. Movimento vertical de 
queda e ressalto de uma bola: 

transformações e transferências 
de energia

Num sistema mecânico apenas com movimento de 
translação ele se pode reduzir ao estudo de uma partícula, 
com a massa do sistema, a que se dá o nome de centro de 
massa. 

O peso de um corpo pode ser considerado constante 
quando as dimensões da região em que o corpo se move 
devem ser muito menores do que o raio da Terra.

As situações estudadas podem envolver meios de transporte e 
movimentos de corpos, por exemplo, corpos no ar com força de 
resistência do ar desprezável e não desprezável, corpos apoiados 
em superfícies horizontais ou inclinadas, corpos em calhas 
curvilíneas ou em montanhas-russas, elevadores, pêndulo 
gravítico simples, etc.).

Energia

Transforma-se Transfere-se 

Energia

Cinética 
(movimento)

Potencial (Ex: 
gravítica)

𝑊 𝐹𝐶 = ∆𝐸𝑝 𝑙𝑜𝑔𝑜 𝑊 𝐹𝑔 = −∆𝐸𝑝𝑔

O trabalho das forças conservativas pode ser calculado através do
simétrico da variação da sua energia potencial. São energias expressas 
em Joule.

𝑊 𝐹𝑁𝐶 = ∆𝐸𝑀

O trabalho das forças não conservativas 
corresponde à variação da energia mecânica. As 
energia expressam-se em Joule.

𝑃 =
𝐸

∆𝑡
e       𝜂 =

𝐸ú𝑡𝑖𝑙

𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100

A potência (Watts) mede a energia por unidade de 
tempo, logo 1 W corresponde a 1 J por 1 s. O 
rendimento é uma percentagem de uma transferência 
ou transformação.

1ª Lei de Newton (Lei da inércia) Quando a Força resultante é nula o corpo encontra-se em repouso ou em movimento retilíneo e 
uniforme (o vetor velocidade é constante, a aceleração é nula).

2ª Lei de Newton (Lei fundamental da dinâmica 𝐹𝑅𝑒𝑠 = 𝑚  𝑎
3ª Lei de Newton (Lei do Par ação reação, da interação entre dois corpos surgem duas forças, cada qual aplicada num dos corpos 
da interação, com a mesma direção e valor mas sentidos opostos)

Inclinação de 
uma rampa em % 
corresponde ao 
sen



Energia e movimentos

Compreender em que condições um sistema pode ser representado pelo seu centro de massa e que a sua energia

como um todo resulta do seu movimento (energia cinética) e da interação com outros sistemas (energia potencial);

interpretar as transferências de energia como trabalho em sistemas mecânicos, os conceitos de força conservativa

e não conservativa e a relação entre trabalho e variações de energia, reconhecendo as situações em que há

conservação de energia mecânica.

1.1 Indicar que um sistema físico (sistema) é o corpo ou o conjunto de corpos em estudo.

1.2 Associar a energia cinética ao movimento de um corpo e a energia potencial (gravítica, elétrica, elástica) a interações

desse corpo com outros corpos.

1.3 Aplicar o conceito de energia cinética na resolução de problemas envolvendo corpos que apenas têm movimento de

translação.

1.4 Associar a energia interna de um sistema às energias cinética e potencial das suas partículas.

1.5 Identificar um sistema mecânico como aquele em que as variações de energia interna não são tidas em conta.

1.6 Indicar que o estudo de um sistema mecânico que possua apenas movimento de translação pode ser reduzido ao de uma

única partícula com a massa do sistema, identificando-a com o centro de massa.

1.7 Identificar trabalho como uma medida da energia transferida entre sistemas por ação de forças e calcular o trabalho

realizado por uma força constante em movimentos retilíneos, qualquer que seja a direção dessa força, indicando quando é

máximo.

1.8 Enunciar e aplicar o Teorema da Energia Cinética.

1.9 Definir forças conservativas e forças não conservativas, identificando o peso como uma força conservativa.

1.10 Aplicar o conceito de energia potencial gravítica ao sistema em interação corpo-Terra, a partir de um valor para o nível

de referência.

1.11 Relacionar o trabalho realizado pelo peso com a variação da energia potencial gravítica e aplicar esta relação na

resolução de problemas.

1.12 Definir e aplicar o conceito de energia mecânica.

1.13 Concluir, a partir do Teorema da Energia Cinética, que, se num sistema só atuarem forças conservativas, ou se também

atuarem forças não conservativas que não realizem trabalho, a energia mecânica do sistema será constante.

1.14 Analisar situações do quotidiano sob o ponto de vista da conservação da energia mecânica, identificando transformações

de energia (energia potencial gravítica em energia cinética e vice-versa).

1.15 Relacionar a variação de energia mecânica com o trabalho realizado pelas forças não conservativas e aplicar esta

relação na resolução de problemas.

1.16 Associar o trabalho das forças de atrito à diminuição de energia mecânica de um corpo e à energia dissipada, a qual se

manifesta, por exemplo, no aquecimento das superfícies em contacto.

1.17 Aplicar o conceito de potência na resolução de problemas.

1.18 Interpretar e aplicar o significado de rendimento em sistemas mecânicos, relacionando a dissipação de energia com um

rendimento inferior a 100%.

𝐸𝑀𝑒𝑐â𝑛𝑖𝑐𝑎 = 𝐸𝑐 + 𝐸𝑝

A energia deve estar expressa em Joule (J). A energia
potencial pode manifestar-se em várias formas em
simultâneo.

𝐸𝐶 =
1

2
× m × 𝑣2

A energia cinética expressa em Joule, a massa em
quilogramas e a velocidade em m/s. Atenção ao
quadrado da velocidade com que faz que velocidade e
energia cinética não sejam diretamente proporcionais!

𝐸𝑝𝑔 = 𝑚𝑔ℎ

A energia potencial gravítica manifesta-se quando há
interação gravítica apenas. E esta fórmula serve apenas
para situações à superfície de um planeta ou lua. A
energia em Joule, a massa em kg e a altura em metros.

𝑊  𝐹 = 𝐹 × ∆𝑟 × 𝑐𝑜𝑠𝜃

O trabalho mede a energia transferida por ação de
uma força. Atenção que essa é uma fórmula geral que
pode ser aplicada a qualquer força. O trabalho exressa-
se em Joule, a intensidade da força em Newton, o
valor do deslocamento em metros e o ângulo
corresponde ao ângulo formado pelos vetores força e
deslocamento.

𝑊 𝐹𝑟𝑒𝑠 = ∆𝐸𝑐

Teorema do trabalho energia (ou teorema da energia
cinética). Relaciona duas energias. Atenção que o
trabalho da força resultante é o trabalho total. A
variação calcula-se o valor final menos o valor inicial.

Soh seno é o quociente entre o cateto oposto e a hipotenusa
Cah cosseno é o quociente entre o cateto adjacente e a hipotenusa
Toa  é o quociente entre o cateto oposto e o cateto adjacente


