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APRESENTAÇÃO

 ENERGIA
 Energia Cinética;
 Energia Potencial;
 Energia Mecânica.

ATIVIDADE DE CASA
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𝑬𝐦 = 𝑬𝐜 + 𝑬𝐩

 A energia cinética de um corpo pode transformar-se em energia
potencial gravítica;

 A energia potencial gravítica de um corpo pode transformar-se
em energia cinética.

A soma da energia cinética com a energia potencial de um sistema
designa-se energia mecânica (Em) de um sistema.

ENERGIA MECÂNICA (EM)



16

Em um escorregador de 5,0 de altura, em realção ao solo, uma
criança de massa 25 kg, partindo do repouso, desliza até o solo.
Adotanto g = 10 m/s² e desprezando-se os atritos, determine o
módulo da velocidade da criança ao chegar no solo.

EXEMPLO 5
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Um ponto material de massa 10 kg tem, em determinado instante,
velocidade escalar de 3,0 m/s. Determine sua energia cinética
nesse instante.

EXERCÍCIO DE SALA
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Um bloco de massa 50 kg é abandonado de um ponto situado a
uma altura de 80 m acima do solo. Determine a energia potencial
gravitacional do bloco. Dado: g = 10 m/s².

EXERCÍCIO DE SALA



19

Quando deformada de 0,30 m, uma mola helicoidal exerce sobre
um bloco uma força elástica de intensidade 30 N. Determine:
a) A constante elástica da mola;

b) A energia potencial elástica armazenada pelo sistema, quando a
mola estiver deformada de 0,60 m.

EXERCÍCIO DE SALA
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Uma bola de massa 300 g é abandonada de uma altura de 5,0 m,
em relação ao solo. Adotando g = 10 m/s², determine a velocidade
da bola no instante em que atinge o solo.

EXERCÍCIO DE SALA
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Um corpo desloca-se sobre um plano
horizontal sem atrito com velocidade de
módulo 3,0 m/s e em seguida sobe uma
rampa, também sem atrito. Sabendo
que a massa do corpo é de 2,0 kg,
determine a altura máxima que o corpo
atinge na rampa. Considere g = 10 m/s².


