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ESCOLA ESTADUAL “MAESTRO VILLA LOBOS” 

DISCIPLINA: FÍSICA PROFa MÔNICA 1º BIMESTRE 

EXERCICIOS COMPLEMENTARES: TRABALHO E POTÊNCIA  

NOME: ___________________________________________Nº _______ 

TURMA: ___________ DATA: ____/____  

INSTRUÇOES: COM BASE NAS AULAS E NO LIVRO RESPONDA AS QUESTÕES A SEGUIR NO 

SEU CADERNO DE FÍSICA  

 
1) Na figura abaixo, embora puxe a carroça com uma força 
horizontal de 1,0 · 102 N, o burro não consegue tirá-la do lugar 
devido ao entrave de uma pedra. 
Qual o trabalho da força do burro sobre a carroça? Justifique a 
resposta. 
 
2) Um homem empurra um carrinho ao longo de uma estrada plana, comunicando a ele uma força 
constante, paralela ao deslocamento, e de intensidade 3,0 x 102 N. Determine o trabalho realizado 
pela força aplicada pelo homem sobre o carrinho, considerando um deslocamento de 15 m. 
 
3) Uma força de intensidade 20 N atua em uma partícula na mesma direção e no mesmo sentido do seu 
movimento retilíneo, que acontece sobre uma mesa horizontal. Calcule o trabalho da força, 
considerando um deslocamento de 3,0 m. 
 
4) Considere um garoto de massa igual a 50 kg em uma roda-gigante que opera com velocidade 
angular constante de 0,50 rad/s. Supondo que a distância entre o garoto e o eixo da roda-gigante seja 
de 4,0 m, calcule: 
a) a intensidade da força resultante no corpo do garoto; 
b) o trabalho realizado por essa força ao longo de meia volta. 
 
5) A intensidade da resultante das forças que agem 
em uma partícula varia em função de sua posição 
sobre o eixo Ox, conforme o gráfico ao lado: 
 
Calcule o trabalho da força para os deslocamentos: 
a) de x1 = 0 a x2 = 8,0 m; 
b) de x2 = 8,0 m a x3 = 12 m; 
c) de x1 = 0 a x3 = 12 m. 
 
 

6) Uma força constante    , horizontal, de intensidade 20 N, atua durante 8,0 s sobre um corpo de 
massa 4,0 kg que estava em repouso apoiado em uma superfície horizontal perfeitamente sem atrito. 

Não se considera o efeito do ar. Qual o trabalho realizado pela força    no citado intervalo de tempo? 
 
7) Um carregador em um depósito empurra, sobre o solo horizontal, uma caixa de massa 20 kg, que 
inicialmente estava em repouso. Para colocar a caixa em movimento, é necessária uma força horizontal 
de intensidade 30 N. Uma vez iniciado o deslizamento, são necessários 20 N para manter a caixa 
movendo-se com velocidade constante. Considere g = 10 m/s2. 
Determine os coeficientes de atrito estático e cinético entre a caixa e o solo. 
b) Determine o trabalho realizado pelo carregador ao arrastar a caixa por 5 m. 
c) Qual seria o trabalho realizado pelo carregador se a força horizontal aplicada inicialmente fosse de 20 
N? Justifique sua resposta. 
8) Uma partícula percorre o eixo Ox indicado, 
deslocando-se da posição x1 = 2 m para a posição x2 = 8 

m.Sobre ela, agem duas forças constantes,   1 e   2, de 
intensidades respectivamente iguais a 80 N e 10 N. 

Calcule os trabalhos de   1 e   2 no deslocamento de x1 a 
x2.  
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9) Na figura, o homem puxa a corda com uma força constante, 
horizontal e de intensidade 1,0 · 102 N, fazendo com que o bloco 
sofra, com velocidade constante, um deslocamento de 10 m ao 
longo do plano horizontal. 
Desprezando a influência do ar e considerando o fio e a polia 
ideais, determine: 
a) o trabalho realizado pela força que o homem exerce na corda; 
b) o trabalho da força de atrito que o bloco recebe do plano horizontal de apoio. 
 
10) O bloco da figura acha-se inicialmente em 
repouso, livre da ação de forças externas. Em dado 
instante, aplica-se sobre ele o sistema de forças 

indicado, constituído por   1 ,   2 ,   3 e   4 , de modo 

que   1 e   3 sejam perpendiculares a   4 . 
Sendo T1, T2, T3 e T4, respectivamente, os trabalhos 

de   1,   2,   3 e   4 para um deslocamento de 5,0 m, 
calcule T1, T2, T3 e T4. 
 
11) Na figura, um operário ergue um balde cheio de 
concreto, de 20 kg de massa, com velocidade constante. A corda e a polia são ideais e, 
no local, g = 10 m/s2. Considerando um deslocamento vertical de 4,0 m, que ocorre em 
25 s, determine: 
a) o trabalho realizado pela força do operário; 
b) a potência média útil na operação. 
 
 
12) Dispõe-se de um motor com potência útil de 200 W para erguer um fardo de massa 
de 20 kg à altura de 100 m em um local onde g = 10 m/s2. 
Supondo que o fardo parte do repouso e volta ao repouso, calcule: 
a) o trabalho desenvolvido pela força aplicada pelo motor; 
b) o intervalo de tempo gasto nessa operação. 
 
13) Uma esteira rolante transporta 15 caixas de bebida por minuto de um depósito no subsolo até o 
andar térreo. A esteira tem comprimento de 12 m, inclinação de 30° com a horizontal e move-se com 
velocidade constante. As caixas a serem transportadas já são colocadas com a mesma velocidade da 
esteira. Se cada caixa pesa 200 N, qual é a potência do motor que aciona esse mecanismo? 
 
14) Um carro recentemente lançado pela indústria brasileira tem aproximadamente 1,5 tonelada e pode 
acelerar, sem derrapagens, do repouso até uma velocidade escalar de 108 km/h, em 10 segundos.                     
                                                                                                                    (Fonte: Revista Quatro Rodas.) 

Despreze as forças dissipativas e adote 1 cavalo-vapor (cv) = 735 W. 
a) Qual o trabalho realizado, nessa aceleração, pelas forças do motor do carro? 
b) Qual a potência do motor do carro em cv? 
 
15) Uma partícula de massa 2,0 kg parte do repouso sob a ação de uma força resultante de intensidade 
1,0 N. Determine: 
a) o módulo da aceleração adquirida pela partícula; 
b) a potência da força resultante, decorridos 4,0 s da partida. 
 
 
RESPOSTAS:  

1) nulo 2)  4,5 x 103J 3)60J 4)a) 50N;b)0 5)a)120;b)-80J;c)40J 

6)3,2x103 7)a)0,15 e 0,10 
b) 100J;c)0 

8) 240J e -60J 9)a) 1,0x103J 
b) -1,0x103J 

10)0;300J;0;-250J 

11)8,0x102J;32W 12)2,0x104J; 
1 min 40 s 

13)3,0x102W 14)6,75x105J; 
90CV 

15)0,50 m/s2;2,0W 

 


