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Trabalho e Energia

1 Trabalho realizado por uma força constante

Exercício 1.1 (RHK PR 11.1)

Um bloco de massa m = 11, 7 kg deve ser empurrado por uma distância s = 4, 65
m ao longo de um plano inclinado, de modo a ser elevado uma distância h = 2, 86
m no decurso (ver figura abaixo). Supondo que as superfícies não tenham atrito,
calcule qual é o valor do trabalho necessário para empurrar o bloco para cima com
uma velocidade constante através de uma força paralela ao plano inclinado.

Exercício 1.2 (RHK PR 11.2)

Uma criança puxa um trenó de 5, 6 kg por uma distância s = 12 m ao longo de uma
superfície horizontal, com velocidade constante (ver figura abaixo). Qual é o trabalho
que a criança realiza sobre o trenó se o coeficiente de atrito cinético entre o trenó e a
neve µc é 0, 2 e a corda faz um ângulo φ = 45◦ com a horizontal?
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Exercício 1.3

a) Calcule o trabalho realizado pela força que um levantador de pesos faz ao erguer,
com velocidade praticamente nula, uma massa de 100 kg a 2, 0 m de altura.

b) Compare o resultado da parte a) com o trabalho realizado pela componente
vertical da força realizada por uma pessoa subindo, a velocidade constante,
quatro lances de escada (12 m de altura).

Exercício 1.4 (RHK P11.2)

Uma corda é usada para baixar um bloco de massaM verticalmente por uma distância
d, com uma aceleração de g/4, constante e para baixo.

a) Encontre o trabalho realizado pela corda no bloco.

b) Encontre o trabalho realizado pela força da gravidade.

Exercício 1.5 (RHK E11.1)

Para empurrar um engradado de 52 kg sobre um assoalho, um trabalhador aplica
uma força de 190 N, inclinada em 22◦ para baixo da horizontal. Quando o engradado
percorrer 3, 3 m, quanto trabalho terá sido realizado sobre o engradado

a) pelo trabalhador,

b) pela força da gravidade e

c) pela força normal do assoalho sobre o engradado.

Exercício 1.6 (RHK E11.2)

Um objeto com 106 kg está inicialmente se movendo em linha reta com velocidade
igual a 51, 3 m/s.

a) Se ele for levado ao repouso por uma desaceleração de 1, 97 m/s2, qual será a
força necessária, qual será a distância que o objeto percorre e quanto trabalho
é realizado pela força?

b) Responda às mesmas perguntas se a desaceleração do objeto for igual a 4, 82 m/s2.

Exercício 1.7 (RHK E11.4)

Um trabalhador empurrou um bloco de 26, 6 kg por uma distância de 9, 54 m ao
longo de um assoalho horizontal, com velocidade constante, aplicando-lhe uma força
inclinada em 32, 0◦ para baixo da horizontal. O coeficiente de atrito cinético é 0, 21.
Qual o trabalho realizado pelo homem?
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2 Potência

Exercício 2.1 (RHK PR 11.3)

Um elevador vazio tem um peso de 5.160 N (cerca de 527 kg). Ele foi projetado para
transportar uma carga máxima de 20 passageiros do chão até ao piso de 25◦ andar de
um prédio em um tempo de 18 segundos. Supondo que o peso médio de um passageiro
seja 710 N (cerca de 71 kg) e que a distância entre os andares seja de 3, 5 m, qual é a
potência média que precisa ser fornecida pelo motor do elevador? (Presuma que todo
o trabalho de elevação venha do motor e que o elevador não tenha um contrapeso.)

Exercício 2.2

Uma mulher de 57 kg sobe um lance de escadas, elevando-se de 4, 5 m em 3, 5 s. Qual
é a potência média que ela deve desenvolver?

Exercício 2.3

Como ainda não estamos livres dos apagões, é bom saber como subir escadas lon-
gas. Determine a velocidade adequada para subir uma escada com muitos degraus,
considerando que um ser humano consegue desenvolver no máximo 100 W de energia
mecânica com as pernas por um tempo longo. Dê a velocidade em degraus/segundo
e determine o tempo para subir ao 10◦ andar, usando valores razoáveis para a massa
da pessoa e as alturas de um degrau e um andar.

Exercício 2.4

Alega-se que até 900 kg de água podem ser evaporados diariamente pelas grandes
árvores. A evaporação ocorre nas folhas e, para chegar lá, a água tem que ser elevada
desde as raízes da árvore.

a) Suponha que, em média, a água seja elevada a 9, 20 m acima do solo; quanta
energia deve ser fornecida?

b) Qual a potência média envolvida, se admitirmos que a evaporação ocorra du-
rante 12 horas?

Exercício 2.5

Um guincho arrasta um bloco de granito com 1380 kg a uma velocidade constante
igual a 1, 34 m/s sobre um plano inclinado (veja figura abaixo). O coeficiente de
atrito cinético entre o bloco e o plano inclinado é 0, 41. Qual é a potência que precisa
ser fornecida pelo guincho?
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3 Trabalho realizado por uma força variável

Exercício 3.1 (RHK PR 11.4)

Uma mola está suspensa verticalmente no seu estado relaxado. Um bloco de massa
m = 6, 40 kg está preso à mola, mas o bloco é suportado de modo que a mola não se
distende inicialmente. Em seguida, a mão que suporta o bloco é baixada com uma
pequena velocidade constante (ver figura abaixo), de modo que o bloco desce muito
devagar até atingir o ponto onde ele permanece em equilíbrio após a mão ser retirada.
Neste ponto, observa-se que a mola distendeu-se uma distância d = 0, 124 m de seu
comprimento anterior relaxado. Determine o trabalho realizado sobre o bloco nesse
processo

a) pela gravidade,

b) pela mola e

c) pela mão.

Exercício 3.2 (RHK PR 11.5)

Um pequeno objeto de massa m está suspenso por uma corda de comprimento L.
O objeto é empurrado para o lado por uma força F que está sempre na horizontal,
até que a corda finalmente faz um ângulo φm com a vertical (ver figura abaixo). O
desloucamento é estabelecido com uma pequena velocidade constante. Determine o
trabalho realizado por todas as forças que agem sobre o objeto.
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Exercício 3.3

Com que velocidade máxima, um vagão de 25 toneladas, pode chegar ao fim da
linha de modo que a mola (absorvedor de impacto, ver figura abaixo) desempenhe
corretamente sua função, sabendo que a constante elástica da mola é k = 106 N/m e
possui um comprimento de 1 m?

Exercício 3.4

Uma mola tem constante elástica igual a 15, 0 N/cm.

a) Qual o trabalho necessário para alongar a mola em 7, 60 mm a partir de sua
posição de repouso?

b) Qual o trabalho necessário para alongar a mola em 7, 60 mm adicionais?

Exercício 3.5

A força aplicada em um objeto tem módulo igual a F = F0(x/x0 − 1), sentido e
direção constantes ao longo do eixo x, com F0 e x0 constantes positivas. Encontre o
trabalho realizado ao mover-se o objeto desde x = 0 até x = 3x0.

Exercício 3.6 (RHK E11.22)

Um bloco de 5, 0 kg se move em linha reta sobre uma superfície horizontal sem atrito
sob influência de uma força que varia com a posição, conforme mostrado na figura
abaixo. Qual é o trabalho realizado pela força quando o bloco move-se da origem até
x = 8, 0 m?
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4 Energia Cinética e Teorema do Trabalho-Energia

Exercício 4.1 (RHK PR 11.6)

Um método de determinar-se a energia cinética de um feixe de nêutrons, como o de
um reator nuclear, consiste em medir-se quanto tempo demora para uma partícula
de feixe passar por dois pontos fixos posicionados a uma distância fixa conhecida.
Esta técnica é conhecida como o método de tempo de voo. Suponha que um nêutron
percorre uma distância d = 6, 2 m em um tempo t = 160 µs. Qual é a sua energia
cinética? A massa de um nêutron é 1, 67 · 10−27 kg.

Exercício 4.2 (RHK PR 11.7)

Um corpo de massa m = 4, 5 g é largado de repouso de uma altura h = 10, 5 m acima
da superfície da Terra. Desconsiderando-se a resistência do ar, qual é a sua velocidade
exatamente antes de ele atingir o chão?

Exercício 4.3 (RHK PR 11.8)

Um bloco de massa m = 3, 63 kg desliza sobre a superfície horizontal sem atrito de
uma mesa com velocidade v = 1, 22 m/s. Ele é trazido ao repouso ao comprimir uma
mola posicionada no caminho do bloco. De quanto a mola é comprimida se a sua
constante elástica k é de 135 N/m?

Exercício 4.4 (RHK PR 11.9)

Um trabalhador exerce uma força F = 5, 63 N ao empurrar um caixote com massa
m = 12, 0 kg, que se move sem atrito sobre um vagão de carga de tipo plataforma
(ver figura abaixo). O tem move-se com uma velocidade constante de 15, 0 m/s no
mesmo sentido em que o trabalhador está empurrando o caixote. De acordo com um
observador O, que também está sobre o vagão, o caixote sai do repouso e é empurrado
pelo trabalhador por uma distância s = 2, 4 m.

a) Determine a velocidade final do caixote segundo o observador O.
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b) Determine o trabalho W ′ e a variação de energia cinética ∆K ′ segundo o ob-
servador O′, que está em repouso no chão, e mostre que o teorema do trabalho-
energia é válido para este observador.

Exercício 4.5

Uma partícula de massa m = 2 kg desloca-se ao longo de uma reta. Entre x = 0 e
x = 7 m, ela está sujeita a uma força F (x) representada no gráfico abaixo.

a) Calcule a velocidade da partícula depois de percorrer 2, 3, 4, 6 e 7 m, sabendo
que sua velocidade em x = 0 m é de 3 m/s.

b) Se no ponto x = 0 m sua velocidade fosse 2 m/s, ela poderia chegar até o ponto
x = 7 m? Justifique.

Exercício 4.6

De que altura um automóvel de 1270 kg teria que cair para ganhar a energia cinética
equivalente à que ele teria ao viajar a 88, 5 km/h? A resposta depende do peso do
carro?

Exercício 4.7 (RHK E11.30)

Uma única força atua em uma partícula em movimento retilíneo. Um gráfico da ve-
locidade da partícula como função do tempo é mostrado na figura abaixo. Determine
o sinal (positivo ou negativo) do trabalho realizado pela força sobre a partícula em
cada um dos intervalos AB, BC, CD e DE.
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Exercício 4.8

Um corpo de massa m = 2 kg se desloca ao longo de uma reta (eixo x), sob a ação
de uma única força, cuja componente x é ilustrada na figura abaixo.

a) Se o corpo for lançado da origem com uma velocidade vx = 5 m/s, com que
velocidade atingirá o ponto x = 5 m?

b) Se o corpo for abandonado em x = 2 m, qual será a sua velocidade após percorrer
2 m? Em que sentido será o movimento?

5 Energia cinética em colisões

Exercício 5.1 (RHK PR 11.11)

Em um reator nuclear, nêutrons perdem energia colidindo com os núcleos de átomos
de materiais que estão presentes no núcleo do reator. Se um nêutron de massa mn

possui uma energia cinética inicial de 5, 0 MeV, qual é a quantidade de energia cinética
que ele perderá se experimentar uma colisão frontal elástica com um núcleo de chumbo
(mPb = 206mn), carbono (mC = 12mn) ou hidrogênio (mH = mn)?

Exercício 5.2 (RHK PR 11.12)

Um pêndulo balístico (ver figura abaixo) é um dispositivo que se utiliza para me-
dir a velocidade dos projéteis, antes de dispositivos eletrônicos de medição de tempo
estarem disponíveis. Ele consiste em um grande bloco de madeira de massa M pen-
durado por um par de cordas longas. Uma bala de massa m é disparada no bolco e o
conjunto do bloco e do projétil oscila para cima, com o seu centro de massa subindo
uma distância vertical h antes do pêndulo atingir um repouso momentâneo no final

Mecânica para Licenciatura em Matemática - 4310232 - A.Mangiarotti
IFUSP

Folha 6



Exercício 5 9

de seu arco. Considere a massa do bloco como M = 5, 4 kg e a massa do projétil
como m = 9, 5 g.

a) Qual a velocidade inicial do projétil se o bloco sobe uma altura h = 6, 3 cm?

b) Qual é a fração da energia cinética inicial que é perdida nesta colisão?

Exercício 5.3

Uma bola perde 20% de sua energia cinética quando é rebatida por um piso de
concreto. Com que velocidade você deve jogá-la contra esse piso, verticalmente para
baixo, a partir de uma altura de 10 m para tê-la rebatida até a mesma altura? Ignore
a resistência do ar.

Exercício 5.4

Uma mina explode em três fragmentos, cada um de massam = 100 g, que se deslocam
em um plano horizontal conforme mostrado na figura abaixo. A energia cinética total
liberada pela explosão é 100 kJ. Encontre as velocidades iniciais dos três fragmentos.

Exercício 5.5

Durante a madrugada, um carro de luxo, com massa total igual a 2400 kg, bate na
traseira de um carro de massa total 1200 kg, que estava parado em um sinal vermelho.
O motorista do carro de luxo alega que o outro estava com as luzes apagadas e que
ele vinha reduzindo a marcha ao aproximar-se do sinal, estando a menos de 10 km/h
quando o acidente ocorreu. A perícia constata que o carro de luxo arrastou o outro
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por uma distância igual a 10, 5 m e estima o coeficiente de atrito cinético com a
estrada no local do acidente em 0, 6. Calcule a velocidade real do carro de luxo, no
momento da colisão.

Exercício 5.6

Uma partícula A, de massa m e velocidade 3 v0i, colide com uma outra partícula B,
em repouso, de massa 2m. A primeira partícula é desviada de um ângulo θ1 (com
tan θ1 = 2) com uma velocidade cuja magnitude é 5 v0. Determine:

a) a magnitude da velocidade da partícula B depois da colisão;

b) o ângulo θ2 em que emerge a partícula B;

c) o impulso recebido pela partícula A;

d) o impulso recebido pela partícula B e

e) se a colisão é elástica.

Exercício 5.7

Um núcleo de massa 2m e velocidade v colide com um núcleo estacionário de massa
10m. Há variação de energia cinética na colisão e observa-se que o núcleo de massa
2m tem uma velocidade v1 cuja direção é perpendicular à que ele tinha antes da
colisão e o núcleo de massa 10m tem velocidade v2 cuja direção faz um ângulo θ com
a direção do núcleo de massa 2m antes da colisão tal que sin θ = 3/5.

a) Quais as magnitudes de v1 e v2?

b) Que fração da energia cinética é perdida ou ganha como resultado da interação?

Exercício 5.8

Dois objetos A e B se chocam. A massa de A é 2, 0 kg e a de B é 3, 0 kg. Suas
velocidades antes da colisão eram respectivamente viA = (15i+30j) e viB = (10i+5j).
Após a colisão, vfA = (6i + 30j). Todas as velocidades estão em m/s.

a) Qual a velocidade final de B?

b) Quanta energia cinética foi ganha ou perdida na colisão?

6 Energia Potencial

Exercício 6.1 (RHK PR 12.1)

Uma cabine de um elevador com massa m = 920 kg move-se do nível da rua ao topo
de um arranha-céu em Nova York, alcançando uma altura de k = 412 m. Qual é a
mudança na energia potencial gravitacional do sistema cabine-Terra?

Mecânica para Licenciatura em Matemática - 4310232 - A.Mangiarotti
IFUSP

Folha 6



Exercício 7 11

Exercício 6.2 (RHK PR 12.2)

Nas extremidades dos trilhos em um certo terminal ferroviário existe um batente
montado sobre molas rígidas de constante elástica 1, 25·108 N/m, que impede os trens
de bater na plataforma. Um dia, um trem colidiu contra o batente, comprimindo a
mola de uma distância de 5, 6 cm em relação ao seu comprimento em repouso. Qual
é a energia potencial acumulada na mola em compressão?

Exercício 6.3

O cume do Monte Everest encontra-se a 8850 m acima do nível do mar.

a) Qual a energia despendida por um alpinista de 90 kg, a partir do nível do mar
e trabalhando contra a gravidade, para alcançar aquela altura?

b) Quantas barras de chocolate de 50 g, cada uma capaz de fornecer 300 kcal,
forneceriam energia equivalente a esta? Sua resposta deve sugerir que o trabalho
contra a gravidade é uma parte muito pequena da energia despendida mesmo
em situações em que o esforço físico é muito grande, como subir uma montanha.

Exercício 6.4

Os gráficos abaixo mostram a dependência com a posição de uma força atuando em
uma partícula movendo-se ao longo do eixo x, no sentido positivo desde a origem até
x = x1. A força é paralela ao eixo x e é conservativa. A magnitude máxima F1 tem
o mesmo valor em todos os gráficos. Ordene as situações abaixo de acordo com a
variação da energia potencial associada à força, da menor (ou mais negativa) para a
maior (ou mais positiva).

7 Conservação da energia mecânica – Energia poten-
cial gravitacional

Exercício 7.1 (RHK PR 12.5)

Usando a conservação da energia mecânica, analise a máquina de Atwood (RHK PR
5.5) para encontrar a velocidade e a aceleração dos blocos depois que se moveram
uma distância y do repouso.
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Exercício 7.2 (RHK PR 12.6)

Com o uso da conservação da energia mecânica, encontre a velocidade dos blocos
do RHK PR 5.6, depois que percorreram uma distância L a partir da posição de
repouso.

Exercício 7.3 (RHK P12.2)

Uma bola de massa m é presa à extremidade de um haste muito leve de comprimento
L. A outra extremidade da haste é pivotada para que a bola possa mover-se em um
círculo vertical. A haste é empurrada lateralmente para uma posição horizontal e,
em seguida, recebe um impulso para baixo conforme a figura abaixo, o suficiente para
que a haste oscile e alcance a posição vertical superior com velocidade zero. Que
velocidade inicial imprimiu-se à bola?

Exercício 7.4 (RHK P12.5)

Um pequeno bloco de massa m desliza ao longo de um trilho sem atrito em forma de
aro, conforme mostrado na figura abaixo.

a) O bloco é liberado do ponto de repouso no ponto P. Qual a força resultante
atuando sobre o bloco no ponto Q?

b) A que altura acima da base, precisa-se erguer o bloco de modo que uma vez
liberado, fique na iminência de perder o contato com o trilho no topo do aro
(ponto M)?
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Exercício 7.5 (RHK P12.6, ligeiramente modificado)

Um homem de 110 kg pula sobre uma rede de salvamento situada 10 m abaixo e a
rede estica 1, 3 m antes de parar e jogá-lo no ar. Qual a energia potencial da rede
esticada, supondo não haver dissipação de energia por forças não-conservativas?

Exercício 7.6 (RHK P12.9, ligeiramente modificado)

Um carrinho de montanha-russa, de massa m, inicia seu movimento no ponto A com
velocidade v0, como mostra a figura abaixo, movendo-se sem atrito com a pista e com
o ar. Suponha que ele possa ser considerado como uma partícula e que permaneça
sempre sobre o trilho.

a) Qual será a velocidade do carrinho nos pontos B e C?

b) Que desaceleração constante é necessária para detê-lo no ponto E se ele começar
a ser freado no ponto D?

Exercício 7.7

Um pêndulo é formado por um corpo de massa m = 1, 0 kg pendurado no teto por
um fio de comprimento 1, 0m. O corpo é deslocado da posição de equilíbrio até que o
fio fique esticado na direção horizontal. Abandonando o corpo dessa posição, calcule:

a) o trabalho da força que o fio aplica no corpo (tensão);

b) o trabalho da força peso e

c) de qual posição angular (medida em relação à vertical), o corpo deve ser aban-
donado de forma de atingir o ponto mais baixo da trajetória com velocidade
v = 2, 0 m/s?

Exercício 7.8

No sistema da figura abaixo, m1 = 10 kg e m2 = 2, 0 kg. As massas da roldana e
do fio são desprezíveis. Os blocos partem do repouso e passam a se movimentar, sem
atrito. O bloco 1 leva 2, 0 segundos para atingir o solo. Determinar para o bloco 1:
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a) aceleração;

b) a velocidade com que atinge o solo;

c) o trabalho realizado (por quem?) para levar esse bloco de sua posição inicial
até o solo.

Exercício 7.9

Um pequeno objeto de massa m é solto da borda de um recipiente hemisférico de raio
R, conforme a figura abaixo. Desprezando atritos, calcule:

a) a velocidade do objeto no fundo do recipiente;

b) a força do recipiente sobre o objeto (normal), quando ele está no fundo do
recipiente;

c) a força do recipiente sobre o objeto (normal), quando ele está a uma altura R/2
do fundo do recipiente.

8 Conservação da energia mecânica – Energia poten-
cial elástica

Exercício 8.1 (RHK PR 12.3)

A mola de uma arma de mola é comprimida de uma distância d = 3, 2 cm, a partir
da posição de relaxamento, e uma bola de massa m = 12 g é colocada no cano. Com
que velocidade a bola deixará o cano, quando a arma disparar? A mola tem contaste
elástica k = 7, 5 N/cm. Admita que não há atrito entre o cano e a bola e que o cano
da arma está na horizontal.

Exercício 8.2 (RHK PR 12.4)

Em um loop de uma montanha-russa de parque de diversões, um carinho com passa-
geiros é elevado lentamente de uma altura y = 25 m, sendo então acelerado montanha
abaixo. Desconsiderando-se o atrito, qual será a velocidade com que o carrinho chega
na parte inferior do brinquedo?
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Exercício 8.3 (RHK E12.10)

A figura abaixo mostra como a força da mola de um revolver de brinquedo varia em
função da compressão ou distensão. A mola é comprimida 5, 5 cm, lançando uma
rolha com 3, 8 g.

a) Qual a velocidade da rolha, que se solta quando a mola passa pela sua posição
de equilíbrio?

b) Suponha agora que a rolha fique agarrada à mola, que se distende 1, 5 cm além
da sua posição de equilíbrio antes que a rolha se separe dela. Neste caso, qual
a velocidade da rolha ao desprender-se?

9 Conservação da energia mecânica – Combinação
das energias potenciais gravitacional e elástica

Exercício 9.1 (RHK E12.18)

Um bloco de 2, 00 kg cai de 44 cm sobre uma mola de constante elástica k = 200 N/m,
conforme figura abaixo. Determine a compressão máxima produzida na mola.

Exercício 9.2

Um bloco de massa m = 2, 0 kg é largado de uma altura h = 7, 5 m, sobre uma mola
de constante k = 1600 N/m, conforme figura abaixo. Determine:

a) o valor máximo da compressão da mola e
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Exercício 10 16

b) a velocidade máxima atingida pelo corpo.

10 Conservação da energia mecânica – outras formas
de energia potencial

Exercício 10.1 (RHK PR 12.10)

A função de energia potencial para a força entre dois átomos em uma molécula di-
atômica poder ser expressa aproximadamente da seguinte forma

U(x) =
a

x12
− b

x6
(1)

onde a e b são constantes positivas e x é a distância entre os átomos. Encontre

a) a separação de equilíbrio entre os átomos,

b) a força entre os átomos e

c) a energia mínima necessária para quebrar a molécula (ou seja, separar os átomos
de sua posição de equilíbrio até x =∞).

Exercício 10.2 (RHK PR 12.11)

Em um certo sistema de partículas confinadas ao plano xy, a força que tem forma
F (x, y) = Fx i+Fy j = −k y i− k x j, onde k é uma constante positiva. (Uma partí-
cula localizada em um ponto (x, y) arbitrário é empurrada segundo a linha diagonal
y = −x pela força. Pode-se verificar isto, traçando-se a linha diagonal e esboçando-se
as componentes Fx e Fy em vários pontos do plano xy.)

a) Mostre que o trabalho realizado por essa força, quando uma partícula move-se
da origem (0, 0) até o ponto (a, b) é independente do percurso ao longo dos três
percursos mostrados na figura abaixo.

b) Admitindo-se que essa força seja conservativa, encontre a energia potencial cor-
respondente desse sistema U(x, y). Adote o ponto de referência como sendo
x0 = 0, y0 = 0 e U(0, 0) = 0.
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Exercício 10 17

Exercício 10.3 (RHK 12.28)

Uma partícula move-se ao longo do eixo x através de uma região em que a energia
potencial U(x) varia conforme ilustrado na figura abaixo.

a) Faça um gráfico do valor da força F (x) que atua sobre a partícula, como função
da distância.

b) A partícula tem uma energia mecânica (constante) E de 4, 0 J, esboce grafica-
mente o valor da energia cinética da partícula K(x) diretamente sobre a figura.

Exercício 10.4 (RHK 12.29)

Uma partícula com massa de 2, 0 kg move-se ao longo do eixo x através de uma
região em que a energia potencial U(x) varia conforme representado na figura abaixo.
Quando a partícula está na posição x = 2, 0 m, sua velocidade é de −2, 0 m/s.

a) Calcule a força atuando sobre a partícula nessa posição.

b) Entre quais limites ocorre o movimento?

c) Qual a velocidade da partícula quando está na posição x = 7, 0 m?
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Exercício 10 18

Exercício 10.5

O diagrama abaixo mostra a energia potencial de uma partícula movendo-se ao longo
do eixo x.

a) Identifique os pontos de equilíbrio e classifique-os (estáveis ou instáveis).

b) Identifique os trechos em que a força F (x) tem o sentido positivo e os trechos
que a força tem o sentido negativo.

c) Descreva qualitativament o movimento da partícula quando a energia mecânica
for igual a E1 e quando for igual a E2.

Exercício 10.6

O gráfico abaixo representa a energia potencial de U(J) uma partícula de massa
m = 2 kg, sob a ação de uma força conservativa F (x) em função de sua posição x.

a) Quais são os pontos de equilíbrio? Classifique segundo sua estabilidade.

b) A energia mecânica total da partícula é 5 J. Determine as regiões permitidas
para o movimento ao longo do eixo x.

c) Determine a energia cinética da partícula (Et = 5 J) em x = 0, 4 m e x = 20 m.
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Exercício 10 19

d) Determine o trabalho realizado por F (x) para deslocar um corpo de x = 1, 5 m
até x = 20 m.

e) Se a partícula se encontra em x = 1, 5 m com energia cinética nula, qual a
energia mínima que deve ser fornecida a ela para que possa atingir x = 20 m?
Quanto seria sua energia cinética em x = 20 m?

Exercício 10.7

Uma partícula move-se ao longo de uma linha em uma região onde a energia potencial
varia como na figura abaixo.

a) Esboce o gráfico da força F (x) que atua na partícula. Não esqueça de marcar
valores numéricos nas escalas.

b) Se a partícula tem energia total constante de 4 J, esboce o gráfico de sua energia
cinética.

c) Descubra uma função matemática que descreva U(x).

d) Determine a força F (x) a partir de U(x) e compare com o resultado obtido em
a). Verifique se a aproximação está coerente com o resultado matemático.
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