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Resumo O presente projeto pretende investigar resultados de 

aprendizagem significativa de Cinemática, 

Conservação e Degradação de Energia na 1ª série do 

Ensino Médio. Considerando a importância de 

aprender os conceitos de Energia, Conservação, 

Transformação e Degradação, as dificuldades 

existentes no cotidiano escolar e o limite de tempo, 

propõe-se iniciar o Ensino com os conteúdos de 

Energia e, quando necessário, de forma paralela, 

buscar os conceitos de Cinemática, para continuar 

com o estudo de Energia e buscar que, ao final do 

trabalho, os estudantes tenham conhecimento para 

resolver atividades de Cinemática e Energia. 

Fundamenta-se a investigação nos pressupostos da 

Teoria da Aprendizagem Significativa em autores 



como David Ausubel, Joseph Novak e Marco Antonio 

Moreira. Investiga-se a possibilidade de transformação 

da prática pedagógica tradicional no Ensino de Física, 

através de um processo que valoriza a construção 

cognitiva da experiência.Para tanto, serão utilizados 

uma sequência didática com leitura de paradidático e 

seminário, vídeos, tirinhas, atividades em grupo, assim 

como a realização de experimentos e visita técnica à 

Usina Hidrelétrica. 

Palavras – chave Física; Energia; Aprendizagem Significativa; 

Cinemática 

Formato do Material 

Didático 

Unidade Didática 

Público Alvo Alunos da 1ª série do Ensino Médio 

 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 Esta Unidade Didática foi construída como material de apoio a ser 

implementado junto aos alunos da 1ª série do Ensino Médio. Considerando as 

dificuldades, a diversidade presente na Escola da Rede Pública de Ensino e a 

importância do estudo de Energia para uma formação científica e emancipadora, 

que possa efetivamente contribuir para melhor compreensão de mundo. Propõe-se 

um projeto educativo cujo tema é Energia e o Princípio de Conservação de Energia. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares de Física: 

No estudo dos movimentos, é indispensável trabalhar as 
idéias de conservação de momentum e energia, pois elas 
pressupõem o estudo de simetrias e leis de conservação, em 
particular da Lei da Conservação da Energia, desenvolvida 
nos estudos da termodinâmica, no século XIX, e considerada 
uma das mais importantes leis da Física. (DCE, p.59) 

 

A Produção Didática está organizada em três módulos: no 1º Módulo, aborda 

a compreensão conceitual de Energia, tipos de energia sua transformação e 

degradação; no 2º módulo, estuda Trabalho, Energia Cinética e Potencial; e, no 3º 



módulo, estuda Trabalho-Energia, Sistema Mecânico, Potência e Rendimento. 

Apresenta, ainda, um suplemento para professor (a) em anexo, com orientações e 

resoluções das atividades propostas. 

A enorme quantidade de conteúdos de Ciências Naturais e 
as oposições que tensionam a atividade docente a partir da 
bipolaridade “extensão–profundidade” requer, cada vez mais, 
que estruturemos os conhecimentos de forma a se priorizar 
as unificações e sínteses, sem negligenciar o papel também 
fundamental das análises (AUTH; ANGOTTI. In: 
PIETROCOLA, 2005, p. 198, APUD DCE 2008, P. 57).  

 

Considera-se pertinente iniciar o estudo com Energia e, se durante o 

desenvolvimento do projeto for diagnosticada a necessidade de trabalhar conceitos 

de Cinemática, os mesmos serão realizados paralelamente. Pressupõe-se que os 

conceitos de massa, velocidade, aceleração, intervalo de tempo, deslocamento e 

trajetória tenham sido abordados no 9º ano do Ensino Fundamental no contexto da 

Biologia, servindo como ancoradouro para seqüência dos conteúdos no Ensino 

Médio. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares de Física (PARANÁ, 2008, p.55), o 

professor deverá considerar em seu planejamento do trabalho pedagógico os 

seguintes objetos de análise: os sujeitos (docentes e estudantes), os processos de 

seleção e socialização dos conteúdos escolares, o processo de avaliação, a 

realidade escolar, bem como a sociedade em que vivemos. 

Pretende-se que, ao final do trabalho com Energia e Conservação de Energia, 

os estudantes tenham conhecimento para resolver questões de Energia e 

Cinemática. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

- Verificar e propor, por meio de diferentes encaminhamentos metodológicos,formas 

alternativas de abordar ou suprimir alguns conteúdos de Cinemática, partindo dos 

conceitos/conteúdos relacionados à Energia e sua Conservação. 



2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Compreender o conceito de Energia, Transformação e Degradação; 

- Conhecer as diversas formas de produzir Energia, suas consequências ambientais   

de produção e uso; 

- Desenvolver metodologia para ensinar Cinemática partindo do ensino de Energia; 

- Promover a aprendizagem significativa. 

 

MÓDULO CONTEÚDO 

01 Conceito de Energia, tipos de Energia, Transformação e 

degradação 

02 Trabalho, Energia Potencial e Cinética 

03 Teorema Trabalho-Energia, Sistema Mecânico, Potência e 

Rendimento 

MÓDULO CONTEÚDO   
 

 
 
 

1. ENERGIA, FORMAS DE ENERGIA TRANSFORMAÇÃO E CONSERVAÇÃO 

Nos dias atuais, buscamos conforto e praticidade, somos cada vez mais 

dependentes de tecnologia. Imagine-se sem telefone celular e energia elétrica, que 

permite funcionar uma diversidade imensa de aparelhos que temos ou desejamos e 

ainda os meios de transporte (automóveis, trens, avião, ônibus etc.), que nos levam 

de um lugar a outro. Todo esse conforto tem um preço bem alto, talvez muito alto, 

que é o impacto ambiental resultado da produção e uso dessas Energias. Buscar 

fontes alternativas e renováveis de Energia tem sido um grande desafio para os 

cientistas, que buscam discutir e resolver. 

Para atender essa grande demanda de Energia, cada ano surgem novos e 

variados tipos de usinas geradores de Energia: hidrelétricas, eólicas, nucleares, 

termelétricas e maremotrizes. 



Esse imenso universo tecnológico que atende às nossas 
necessidades se tornou possível graças à utilização de diversas 
formas naturais de energia e à capacidade de converter ou 
transformar um tipo de energia em outro.  O século XVIII, na 
Inglaterra, se caracteriza, com a utilização da máquina a vapor, como 
um dos mais importantes períodos desse processo de modernização 
das atividades de produção.  Hoje em dia, praticamente todas as 
nossas atividades envolvem a utilização e a conversão de alguma 
forma de energia. (Gonçalves Filho e Toscano (2013) (grifo do autor) 

 

Transformações de energia ocorrem a todo instante em nosso cotidiano, por 

exemplo: no funcionamento de um veículo automotor, a bateria possui energia 

química, que é convertida em energia elétrica para dar a partida, e depois o veículo 

continua em movimento graças à energia química do combustível. A energia química 

da bateria também poder ser convertida em energia luminosa nos faróis, em energia 

sonora na buzina, energia térmica no aquecimento, etc. Esse veículo em movimento 

possui Energia Cinética (energia do movimento), ao frear essa energia pode ser 

convertida em energia térmica nos freios e energia sonora em uma derrapagem.  

Todos os nossos movimentos ocorrem devido à energia potencial química dos 

alimentos que, quando consumidos,é convertida em nossas células para atender 

nossas necessidades como calor e movimento. Se você segura uma bola a certa 

altura, parece não ter nenhuma energia envolvida, mas, basta soltá-la, e a energia 

cinética (energia do movimento) aparece. Nessa situação, a bola que estava a certa 

altura do solo está dotada de energia potencial gravitacional que foi convertida em 

energia cinética. 

Em relação ao conceito de energia, ainda não está totalmente definido pela 

Física, mas seus tipos ou formas estão bem caracterizados e podem ser calculados. 

De acordo com Feymann: 

Ainda não sabemos o que é energia. Não sabemos por ser a 
energia uma coisa “estranha”. A única coisa de que temos 
certeza e que a Natureza nos permite observar é uma 
realidade, ou se preferir, uma lei chamada “Conservação de 
Energia”. Esta lei diz que existe algo, uma quantidade que 
chamamos energia, que se modifica em forma, mas que a 
cada momento que a medimos ela sempre apresenta o 
mesmo resultado 
numérico.(Disponível:http://objetoseducacionais2.mec.gov.br 
=Acesso 15/09/2014) 

 



O princípio da Conservação da Energia é uma das grandes generalizações da 

Física do século XIX. A partir da compreensão dessa quantidade chamada energia, 

a humanidade passou a utilizá-la para facilitar seu trabalho e obter mais conforto. 

 

2. USINAS PRODUTORES DE ENERGIA ELÉTRICA 

Vamos conhecer alguns tipos de Usinas utilizadas para produzir energia em grande 

escala: 

2.1 USINA HIDRELÉTRICA: 

Usina Hidrelétrica 

de Itaipu 

binacional – 

localizada no Rio 

Paraná, na 

fronteira entre o 

Brasil e o 

Paraguai. 

 

 

 

A maior parte da energia elétrica utilizada no Brasil provém de usinas 

hidrelétricas. Nessas usinas a água é represada por meio de barragens, que têm a 

finalidade de proporcionar um desnível entre as turbinas e a lâmina de água. A 

queda-d’água, com grande pressão, movimenta as enormes turbinas dos geradores, 

que produzem energia elétrica. Essa transformação ocorre devido à atração 

gravitacional; a água, com certa altura em relação às turbinas, armazena energia 

potencial gravitacional.  Nessas usinas, temos as seguintes transformações de 

energia: 

Epg (água da represa)          EC (água/tubos forçados)          EC (turbina) 

Energia Elétrica 

http://www.geografia.seed.pr.gov.br  



 

Epg: Energia Potencial Gravitacional  Ec: Energia Cinética 

2.2 USINA EÓLICA 

 A imagem à esquerda refere-se 

à Usina de Mucuripe no Ceará. 

Nesse tipo de usina, o que faz 

movimentar as pás das turbinas 

do gerador elétrico é o vento.  

Nessas usinas, temos as 

seguintes transformações de 

energia: 

 

Energia Cinética (ventos)          Energia Cin. (turbina)            Energia Elétrica 

 

 

2.3 USINA TERMELÉTRICA  

Nesse tipo de usina, o que faz girar a turbina do gerador elétrico é o vapor de 

água de uma caldeira. Na Usina Termelétrica, é realizada a queima de combustíveis 

fósseis como carvão mineral, petróleo, madeira, etc., para aquecer a água da 

caldeira. 

Temos as seguintes transformações de energia: 

Ep (química)         Energia Térmica          Energia Cinética          Energia Elétrica 

 

 

2.4 USINA NUCLEAR 

http://www.geografia.seed.pr.gov.br 



Nesse tipo de Usina, o movimento das turbinas do gerador elétrico é realizado 

com vapor de água; o aquecimento da água da caldeira é feito a partir da fissão de 

núcleos atômicos do urânio, que liberam grande quantidade de energia. 

Temos as seguintes transformações de energia: 

Energia Nuclear         Energia Térmica          Energia Cin.          Energia Elétrica 

 

            

            

            

            

            

       

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

- Diagnosticar os conhecimentos prévios dos alunos. 

- Utilizar, como referência para avaliar, os resultados de estudos de Energia. 

 

Tempo estimado para realização: 20 minutos 

Responda as questões abaixo e devolva para seu professor. Para essa atividade, 

não será atribuído notas, servirá ao professor como referência para reflexões e 

análises posteriores de aprendizado. 

1) O que é energia? 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br 

ATIVIDADE 01 - EXPLORANDO OS CONHECIMENTOS DOS ESTUDANTES 



2) Em que situações do seu dia-a-dia você ouve a palavra Energia? Não é 

necessário descrevê-las, somente cite-as. 

3) Quais os tipos de Energia que conhece? 

4) Cite fontes de energia. 

5) Você sabe o que é energia renovável? Pode citar alguma? 

6) Para que a Energia serve? 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

- Conhecer os diferentes tipos de Energia, sua conservação e degradação. 

- Conhecer as diversas fontes de Energia. 

- Compreender os principais fatos em relação à necessidade, e as diversas formas 

de produzir Energia, bem como a as consequências ambientais de sua produção 

 

Tempo estimado para leitura: 80 minutos (1,5 horas-aula) 

Serão distribuídas cópias para a leitura, que será realizada em sala em pequenos 

grupos de dois ou mais alunos, dependendo do número de alunos na turma. 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS TRECHOS PARA LEITURA E DISCUSSÃO DOS GRUPOS

  

 

 

 

 

 

GRUPO          PÁGINAS GRUPO                            PÁGINAS 

01 7 – 10 09 43 -48 

02 10 – 12 10 48 - 51 

03 13 – 17 11 52 - 53 

04 17 – 22 12 54 - 57 

05 23 – 27 13 57 – 61 e 64 

06 28 – 30 14 66 - 70 

07 32 – 35 15 81 - 83 

08 36 – 42 16 84 - 86 

 

ATIVIDADE 02 - LEITURA DE TRECHOS DO PARADIDÁTICO: 

ENERGIA E MEIO AMBIENTE de Samuel Murgel Branco 



 

 

OBJETIVOS 

- Avaliar os efeitos da leitura do texto em relação ao aprendizado de Energia, suas 

transformações e degradações, tipos e fontes. 

 

Vamos compartilhar com os colegas o que lemos. Para isso, use sua criatividade, 

você pode utilizar o quadro e giz, a TV multimídia, cartazes etc. 

APRESENTAÇÃO: Tempo máximo 80 minutos (2 aulas).  

 

 

 

OBJETIVOS 

- Aproximar os conhecimentos estudados em sala de aula, com o cotidiano dos 

estudantes;  

- Compreender os tipos de Energias envolvidas na transformação de Energia 

Elétrica; 

-Promover interação social. 

 

Tempo estimado para visita e realização da atividade 04.1 = 5 horas (5,5 aulas) 

 

 

01. Por que no Brasil predominam as Usinas Hidrelétricas? 

02. Um período longo de seca pode prejudicar a produção de Energia Elétrica? 

03. Imagine que você esteja jogando vídeo game com os amigos e ocorre um 

apagão de energia elétrica. Um amigo diz, “a energia acabou”! Do ponto de vista da 

Física, essa afirmação está correta? Justifique sua resposta. 

ATIVIDADE 03 – SEMINÁRIO 

ATIVIDADE 04 - SUGESTÃO I - VISITA TÉCNICA À USINA HIDRELÉTRICA 

ATIVIDADE 04.1- Baseado na visita realizada à Usina Hidrelétrica 



04. Identifique as transformações de energia que ocorrem durante o funcionamento 

de um:  

a) automóvel arrancando, depois freando com as luzes acesas e o som 

ligado. 

b) secador de cabelos; 

c) chuveiro durante o banho; 

d) computador 

05. Considere a distância da Escola à Usina, o intervalo de tempo que o ônibus 

demorou neste percurso e calcule a velocidade média em Km/h e m/s; 

06. Indique, na figura abaixo, os tipos de energia e transformações que ocorrem: 

a) água represada 

b) água se deslocando pelos tubos forçados 

c) água passando pela turbina e provocando o giro do gerador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:http://www.ciencias.seed.pr.gov.br 

http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/


 

 

 

 

DISCUSSÃO 

01. Quais as formas de gerar Energia Elétrica descritas no vídeo? 

02. O vídeo destaca a qual das formas de se obter Energia elétrica? 

03. Por que no Brasil predominam as Usinas Hidrelétricas? 

04. Um período longo de seca pode prejudicar a produção de Energia Elétrica? 

05. É possível indicar os tipos de energia e transformações que ocorrem: 

a) água represada 

b) água se deslocando pelos tubos forçados 

c) água passando pela turbina 

d) giro do dínamo 

 

 

 

OBJETIVOS 

- Comparar com diagnóstico inicial realizado na atividade 01 – explorando os 

conhecimentos dos estudantes. 

- Acompanhar o aprendizado dos estudantes e redimensionar atividades se 

necessário. 

 

Tempo estimado para realização: 20 minutos 

 

ATIVIDADE 04 – SUGESTÃO II  

EXIBIÇÃO DO VÍDEO “DE ONDE VEM A ENERGIA 

ELÉTRICA”? da série “DE ONDE VEM”? 

 Adaptado: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica 

Aula.html ?aula=168 

ATIVIDADE 05 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica%20Aula.html%20?aula=168
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica%20Aula.html%20?aula=168


Responda as questões abaixo e devolva para seu professor. Para essa atividade, 

não será atribuído notas, servirá ao professor como referência para reflexões e 

análises de aprendizado. 

1) O que é energia? 

2) Em que situações do seu dia-a-dia você ouve a palavra Energia? Não é 

necessário descrevê-las, somente cite-as. 

3) Quais os tipos de Energia que conhece? 

4) Cite fontes de energia. 

5) Você sabe o que é energia renovável? Pode citar alguma? 

6) Para que a Energia serve? 

 

 

1. TRABALHO DA FORÇA PESO 

A palavra Trabalho é muito utilizada em nosso cotidiano, normalmente quando 

pensamos em quem realiza trabalho, imaginamos máquinas, homens ou animais 

num esforço físico ou mental. No entanto, para Física, realizar Trabalho está 

relacionado com uma força resultante provocando um deslocamento de um corpo.  

No experimento proposto a seguir, uma esfera será abandonada de uma posição de 

repouso, ou seja, com velocidade inicial zero e, sob ação de uma força, ela se 

movimentará, percorrendo uma determinada distância. Deve-se analisar o 

movimento realizado pela ação da força. No experimento, a força resultante é a 

Força Gravitacional; esta força possui uma ação vertical para baixo, é a força 

responsável pelo peso dos corpos, por isso os corpos caem em um ambiente com 

gravidade. 

      

P = Peso (Newton) 

m = Massa (Kg) 

g = Aceleração da gravidade local aproximadamente = 9,8 m/s² 



Dessa forma, deve-se considerar trabalho da Força Peso no experimento, ou seja, a 

queda das esferas. As esferas se movimentam por uma rampa, percorrendo a 

distância da rampa. No entanto, se a rampa for retirada, as esferas cairão 

verticalmente. Assim, no trabalho da força peso sobre as esferas considera-se a 

altura de queda e não à distância percorrida sobre a rampa. Sinteticamente, temos: 

                           

      

A unidade de medida do Trabalho combina uma unidade de Força (N) com uma 

unidade de distância (m); a unidade de trabalho, então, é o Newton-metro (N.m), 

também chamada de Joule (J). Um Joule de trabalho é realizado quando uma força 

de 1N é exercida ao longo de uma distância de 1 metro. 

 

2. ENERGIA POTENCIAL GRAVITACIONAL 

Conforme (Hewitt, 2009), um objeto pode armazenar energia em virtude de sua 

posição com relação a outro objeto. Essa energia armazenada e prontamente 

disponível é chamada de Energia Potencial, porque nesta forma ela tem o potencial 

de realizar trabalho. Por exemplo, em uma mola esticada ou comprimida tem-se o 

potencial de realizar trabalho. Quando um arco é vergado, energia é armazenada 

nele. Ele, então, pode realizar trabalho sobre a flecha. Uma tira de borracha esticada 

possui energia potencial elástica. Se for parte de um estilingue, ele é capaz de 

realizar trabalho. 

É necessário realizar trabalho para elevar um objeto contra a gravidade terrestre. A 

energia de um corpo devido a posições elevadas em que se encontre é chamada de 

energia potencial gravitacional. A água armazenada em um reservatório ou numa 

caixa d'água possui energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional 

de um objeto elevado é igual ao trabalho realizado para colocá-lo em tal posição.  

                           (     ), no caso a força em ação é a força 

Peso, P = m.g, então termos: 

          



EPG = Energia potencial gravitacional (Joules) 

m = massa (kg) 

g = aceleração gravidade local (m/s²) 

h = altura (metros) 

 

 

 

OBJETIVOS 

- Observar a transformação de Energia Potencial Gravitacional em Energia Cinética. 

- Efetuar medidas e matematizar Energia Potencial. 

- Motivar o aprendizado de um novo conhecimento. 

 

TEMPO ESTIMADO: 100 minutos (2 horas aula) 

 

MATERIAL: 

- Livros didáticos  

- Tubo de PVC aproximadamente 50 cm 

- Duas (2) réguas de 30 cm  

- Uma (01) folha de sulfite 

- Fita adesiva 

- Esfera de aço (tipo de rolamento) 15 a 20 gramas 

- Bolinha de gude de aproximadamente 9 gramas ou esfera de aço de massa 

semelhante. Importante ter uma boa diferença nas massas. 

- 01 caixa de fósforos cheia 

ATIVIDADE - 01 - EXPERIMENTO ENERGIA POTENCIAL E 

CINÉTICA 



PASSO A PASSO 

- Fixe o papel sulfite com a fita adesiva na mesa, faça uma marcação com a régua 

do ponto de origem (marco zero). É nesse ponto que você irá posicionar a caixa de 

fósforos e a saída do tubo de PVC. 

- Coloque as duas réguas paralelas fazendo um caminho por onde se movimentará 

a caixa de fósforos. 

- Posicione os livros para servir de apoio ao tubo de PVC. 

- Posicione o tubo de PVC, formando uma rampa entre os livros e o marco zero do 

papel sulfite. 

- Posicione a caixa de fósforos no marco zero, encostado na saída do tubo de PVC. 

- Coloque a bolinha de gude para rolar dentro do tubo de PVC, que deslocará a 

caixa de fósforos, anote esse deslocamento em sua tabela. 

- Repita esse procedimento para três (3) diferentes alturas e depois faça o mesmo 

para a esfera de aço.  

 



 

 

 M1 M1 M2 M2 

Nº 

medida 

h(cm) Energia Potencial 

Gravitacional 

h(cm) Energia Potencial 

Gravitacional 

     

     

     

 

DISCUSSÃO E EXERCÍCIOS 

Observe os dados da tabela e responda: 

01. O que é possível concluir com relação: 

a) À altura da rampa e as distâncias percorridas pelas esferas. 

b) Às massas das esferas e as distâncias percorridas. 

02. Qual a força que faz a esfera se movimentar? 

03. Quais as energias envolvidas no experimento? 

04. Calcule as Energias Potenciais para as diferentes massas e alturas. 

05.(UERJ – 2005) Leia com atenção o quadrinho abaixo e responda:  



 

 

 

 

 

 

A solução pensada pelo gato Garfield para  atender à ordem de John está 

fisicamente correta? Jusfifique sua resposta. 

 

 

 

TEMPO ESTIMADO: 100 minutos (2 horas aula) 

a) Retome os dados experimentais e calcule os pesos das esferas e trabalhos 

realizados pela força peso. Não esqueça, você deve trabalhar com as unidades de 

medida corretas. 

  M1 M1 M2 M2 

Medida h(cm) Peso Trabalho Peso Trabalho 

      

 

 

 

     

      

 

 

b) Compare os resultados dos cálculos obtidos para o Trabalho com os obtidos para 

a Energia Potencial. O que é possível concluir? 

 

 

http://www.vestibular.uerj.br/portal_vestibular_uerj/index_portal.php 

ATIVIDADE 02 - CALCULANDO PESO E TRABALHO 

http://www.vestibular.uerj.br/portal_vestibular_uerj/index_portal.php


 

 

TEMPO ESTIMADO: 100 minutos (2 horas aula) 

01. Do ponto de vista da Física, você sentado em sua carteira está realizando algum 

trabalho? Justifique sua resposta. (Pietrocola, Et AL 2010) 

02. Um servente de uma construção realiza em média 15 subidas com um carrinho 

de argamassa a cada hora, aplicando uma força de 200 N, ao longo de uma rampa 

de altura de 3 m. Determine. 

a) O trabalho realizado pela força aplicada pelo servente em casa subida? 

b) O Trabalho realizado no fim de um dia de trabalho de 8 horas? 

(Pietrocola, et al. 2010) 

03. a) Calcular o trabalho realizado por uma força de 60 N que desloca um objeto 

numa distância de 3m na mesma direção e sentido da força.  

b) O que ocorre com o Trabalho quando reduz a força pela metade e dobra a 

distância? Apresente o cálculo. 

c) O que ocorre com o Trabalho quando dobra a força e reduz a distância pela 

metade? Apresente o cálculo. 

04. Um boi arrasta um arado, puxando-o com uma força de 900 N. Sabendo que o 

trabalho realizado pelo foi de 36000 J, calcule a distância percorrida pelo boi.  

05. Aplica-se uma força horizontal de 20 N sobre um corpo que se desloca numa 

trajetória retilínea de acordo com a equação s = 20 + 2.t + t2, no SI. Calcule o 

trabalho realizado pela força em 5 s, 10 s e 15 s. 

06. Você está numa sacada do 3º andar de um edifício. Supondo a gravidade de 10 

m/s² e que cada andar tenha 3 m de altura, determine sua energia potencial 

gravitacional. 

 

ATIVIDADE 03 – EXERCÍCIOS 



 07. O que acontece com a energia potencial gravitacional quando triplicamos a 

altura de um objeto? Justifique sua resposta. Use a matemática se quiser. 

08. Um corpo se movimenta numa trajetória retilínea, o gráfico da força que atua no 

corpo em função da distância percorrida é apresentado na figura a seguir: 

 

 

 

 

 

a) Entre que pontos da trajetória não há força atuando sobre o corpo? 

b) Entre quais pontos a força é motora e entre quais é resistente? 

c)  Qual o trabalho da força entre os pontos 0 e 25 m? 

d) Qual o trabalho da força entre os pontos 40 e 60 m? 

e) Qual o trabalho total da força? 

09. Calcule os trabalhos realizados pelas forças representadas nos gráficos abaixo: 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fisicaexe.com.br 

 

 

http://www.fisicaexe.com.br 

http://www.fisicaexe.com.br/
http://www.fisicaexe.com.br/


b) 

 

 

 

 

 

3. ENERGIA POTENCIAL ELÁSTICA 

Estudamos do ponto de vista da Energia, o movimento de um corpo sob ação 

da força gravitacional terrestre. Vamos estudar agora outro tipo de energia, chamada 

Energia Potencial elástica. Essa energia está associada à capacidade que os corpos 

possuem em resistir à deformação e retornar à sua posição original. Por exemplo, 

molas e elásticos. 

 

 

 

 

 

Quando esticamos o elástico do estilingue com uma pedra, ele resiste à 

deformação aplicando sobre nossa mão uma força elástica Fel.  O Trabalho 

realizado por essa força é responsável pela transformação da energia em elástica. 

Quando o elástico está esticado, possui energia potencial elástica; no momento em 

que você o solta, essa energia se transforma em energia cinética no movimento da 

pedra. A força elástica do estilingue realiza trabalho sobre a pedra, pois a pedra se 

movimenta devido a essa força. A força elástica em alguns materiais é diretamente 

proporcional a deformação causada, ou seja, se dobrar a força deformante sobre a 

 

http://www.fisicaexe.com.br 

 

http://www.educadores.diaadia.pr.br 

http://www.fisicaexe.com.br/


mola, significa que a deformação também irá dobrar. Essa Lei é conhecida como Lei 

de Hooke. 

          

Fel = Força Elástica (Newton) 

K = Constante elástica da mola (N/m) 

Δx = Deformação da mola/elástico (metro) 

A quantidade de energia potencial elástica também pode ser calculada por 

uma expressão matemática. Esse tipo de energia depende da constante elástica 

da mola, que a caracteriza, e da variação de comprimento, deformação sofrida 

pela mola: quanto mais comprimida ou esticada ela estiver, maior será a 

quantidade e energia potencial.  

      
 

 
     

EPEL = Energia Potencial Elástica (Joule) 

K = Constante Elástica (N/m) 

X = deformação da mola/elástico (m) 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

- Determinar a constante elástica de uma mola helicoidal; 

- Verificar a validade da lei de Hooke fazendo medidas da deformação de uma 

mola em função do peso de um corpo de massa variável acoplado a ela. 

- Calcular a Energia Potencial Elástica. 

 

TEMPO ESTIMADO: 180 minutos (4 horas-aula) 

ATIVIDADE - 04 - EXPERIMENTO LEI DE HOOKE (FORÇA ELÁSTICA) 



MATERIAL 

- Duas molas helicoidais diferentes (dura e macia) 

- Régua 

- Papel milimetrado 

- massas de 10 g, 20 g e 30 g 

- Suporte universal 

- Garra ou semelhante para prender as molas 

PASSO A PASSO 

- Montar o suporte universal com a garra; 

- Medir o comprimento da mola antes de pendurá-la; 

- Pendurar a mola e colocar a massa que irá provocar a deformação da mola, faça a 

medida da deformação da mola. Repita esse procedimento para quatro massas 

diferentes e anotar na tabela; 

- Trocar a mola e refazer todo o procedimento. 

 

 



 

 

 

Mola 01       Mola 02 

m (g) Peso XF - Xo = Δx     m (g) Peso 
XF - Xo = Δx     

      

      

      

      

 



DISCUSSÃO 

a) Construa o gráfico da Força Peso(N) X deformação (cm) para as duas molas 

em papel milimetrado utilizando os dados da tabela acima. 

b) Obtenha a constante elástica (K) em N/cm nos dois gráficos, indicando quais 

pontos foram utilizados.  

c) Os gráficos evidenciam que a Força deformante no caso o Peso é 

diretamente proporcional a deformação obtida? Justifique sua resposta. 

d) Quando a constante elástica de uma mola é grande, a mola é dura ou macia? 

Como isto é evidenciado no gráfico da força em função da deformação? 

 

 

 

 

01. Utilize as constantes elásticas obtidas e calcule a energia potencial elástica para 

todas as deformações obtidas. 

02. Calcule as Forças elásticas para todas as medidas. 

03. No sistema elástico da figura, O representa a posição de equilíbrio (mola não-

deformada). Ao ser alongada, passando para a posição A, a mola armazena a 

energia potencial elástica Ep = 2,0 J.  

  

      

  

 

 

 

   

Determine: 

 

a) a constante elástica da mola; 

b) a energia potencial elástica que a mola armazena na posição B, ponto médio 

do segmento. 

Fonte:http://www.cefetsp.br 

 

ATIVIDADE 05 – EXERCÍCIOS 



04. (Unicamp-SP) O gráfico ao lado a intensidade  

da força elástica aplicada por uma mola, em função  

de sua deformação. 

a) Qual é a constante elástica da mola? 

b) Qual é a energia potencial elástica 

 armazenada na mola para x = 0,50m? 

 

4. ENERGIA CINÉTICA 

A energia cinética é um tipo de energia que está associada ao movimento de um 

corpo, ou seja, quando há velocidade em relação a algum referencial. Se o corpo 

está em movimento, está realizando trabalho. Além da velocidade, a massa também 

influencia na energia, quanto maior a massa maior a energia. Matematicamente 

pode ser expressa: 

    

        

          

Considerando que o corpo parte do repouso vo = 0, lembrando equação da 

velocidade de Torricelli. 

  
     

        

  
           

   
  

 

   
 

Substituindo na equação do Trabalho teremos: 

          

    
  

 

   
     

         
  
 

 
   

Fonte:http://www.cefetsp.br 

 



Finalmente:     
 

 
     

 

Ec = Energia Cinética (Joules) 

M = massa (kg) 

V = velocidade (m/s²) 

 Assim, se a velocidade inicial de um corpo é zero, a Energia Cinética 

adquirida em função de uma força é igual ao Trabalho Realizado. 

Quando você chuta uma bola que estava parada, realiza trabalho sobre ela. Se essa 

bola bate em um objeto e o retira do lugar, realiza trabalho sobre esse objeto. 

 Nessas situações o Trabalho realizado é igual à Energia Cinética 

adquirida. 

 Quando a velocidade inicial for diferente de zero, o Trabalho realizado é 

igual à diferença ou variação da Energia Cinética. É o Teorema Trabalho-

Energia. 

 

 

 

Tempo estimado: 50 minutos (1 hora aula) 

01. Qual a energia cinética, em joules, de um carro de massa 1200 kg que viaja a 

108 km/h? Se a velocidade do carro reduzir pela metade, o que acontecerá com sua 

energia cinética? (Realize o cálculo com a metade da velocidade para justificar 

matematicamente sua afirmação). 

 

02. Um motorista acelera um carro a partir do repouso e atinge a velocidade de 36 

km/h. Para ultrapassar um veículo, acelera até atingir 72 km/h. Comparada a 

variação da energia cinética para o carro ir de 0 a 36 km/h e de 36 km/h para 72 

km/h é: 

a) igual b) metade c) dobro d) quádruplo  e) NDA 

 

ATIVIDADE 06 - EXERCÍCIOS 



03. (Fuvest-SP) uma bala de morteiro, de massa 5,0. 10² g está a uma altura de 50 

m acima do solo horizontal com um a velocidade de 10m/s, em um instante t0. 

Tomando o solo como referência e adotando g = 10m/s², determine no instante t0: 

 

a) a energia cinética da bala;                    

b) a energia potencial gravitacional da bala. 

 

 

1. TEOREMA TRABALHO-ENERGIA 

Quando um carro aumenta de velocidade, acelera, seu ganho de energia cinética se 

deu porque um trabalho foi realizado sobre ele. Quando um carro freia, diminuindo 

sua velocidade, reduz sua energia cinética, porque um trabalho foi realizado para 

diminuir sua velocidade. Dessa forma: 

Trabalho = Variação da Energia Cinética (ΔEC) 

Trabalho é igual à variação da energia cinética. Este é o Teorema Trabalho-Energia. 

O Teorema Trabalho-Energia diz respeito à variação. Se mudar a velocidade de um 

corpo, então está variando sua energia. Portanto trabalho está sendo realizado. 

Por exemplo: 

Se você puxa uma corda que está presa em um balcão e consegue arrastá-lo, então 

está realizando trabalho, houve variação de energia. Porém, se você puxar e não 

conseguir retirá-lo do lugar, não estará realizando trabalho. A energia não está 

variando. 

Vamos ver matematicamente. Considerando um corpo movendo-se em MRUV. 

       

          

 



 

Ou seja: 

 

 

  

Exemplo: 

Determine o trabalho realizado por um corpo de massa 10 kg que inicia um percurso 

com velocidade 10m/s² até parar? 

          

  
    

 
 

     

 
 

  
    

 
 

       

 
 

  
      

 
       

 

 

 

 

 

Tempo estimado: 50 minutos (1 hora aula) 

 

 

ATIVIDADE 01 - Vídeo Novo Telecurso Ensino Médio    

aula nº 14 (1 de 2) – O que é Trabalho, Relação entre  

                       Trabalho e Energia Cinética.                         

Duração: 00:08:05 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=Wlpo1Xh2a8I 

 

ATIVIDADE 02– EXERCÍCIOS 

 



01. (F.M.Itajubá-MG) Um corpo de massa 2,0 kg, inicialmente em repouso, é puxado 

sobre uma superfície horizontal sem atrito por uma força constante, também 

horizontal, de 4,0 N. Qual será sua energia cinética após percorrer 5,0 m? 

 

02. Um corpo de massa 2 kg parte do repouso e atinge velocidade de 10 m/s. 

Calcule o trabalho realizado pela resultante das forças.  

 

03. Uma carroça muito pequena com massa de 7 kg se move em linha reta sobre 

uma superfície horizontal sem atrito. Ela possui uma velocidade inicial de 4,0 m/s e a 

seguir é empurrada 3,0 m no mesmo sentido da velocidade inicial por uma força com 

módulo igual a 10,0 N.  

 

a) Use o teorema do trabalho-energia para calcular a velocidade final da carroça,  

b) Calcule a aceleração produzida pela força.  

c)Use essa aceleração na equação(vF
2 = vO

2 +2.a.d) para calcular a velocidade final 

da carroça. Compare o resultado com o obtido no item (a). 

 

 

2. CONSERVAÇÃO DE ENERGIA 

Sempre que a Energia é convertida ou transferida, não ocorre ganho ou perda de 

energia. O estudo das várias formas de Energia e das transformações que ela sofre 

resultou em uma das maiores generalizações da Física – o princípio da 

Conservação da Energia:  

 

 

 

 

2.1 SISTEMAS MECÃNICOS CONSERVATIVOS 

O sistema mecânico conservativo (fechado) é um sistema em que forças externas 

não estão presentes e, se estão presentes, não realizam trabalho. 

A Energia não pode ser criada ou destruída; ela pode ser transformada de 

uma forma para outra forma, mas a quantidade total de Energia se mantém 

constante.  



       Exemplo 01: 

Na figura ao lado (megarampa), 

quando o skatista despenca de uma 

altura de 27 metros (ponto A), 

apresenta energia potencial 

gravitacional (energia armazenada no 

sistema Terra-skatista) e, ao chegar 

ao ponto B apresenta energia cinética 

(energia de movimento do skatista).  

 

 

 

        

                 

            
    

 
 

 

Exemplo 02: 

No desenho de uma montanha russa,  

Temos; pontos A, B e C. 

 

 

 

 

 

 

             

                          

           
    

 
        

    

 
 

 

Nos sistemas mecânicos conservativos, a energia se apresenta em apenas 

três formas: cinética, potencial gravitacional e potencial elástico. 

 

 

http://www.fisica.seed.pr.gov.br 

 

http://www.cefetsp.br 



 

 

Tempo estimado: 90 minutos (2 horas aula) 

 

OBJETIVOS 

- Determinar velocidade e altura mínima para que uma esfera maciça realize o 

looping completo; 

- Determinar a energia dissipada por atrito; 

- Criar condições para discussão e debate sobre conservação de energia; 

- Desenvolver ambiente de aprendizagem que contribua na reelaboração do 

conhecimento; 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 03– CONSERVAÇÃO DE ENERGIA NO LOOPING 



 

MATERIAL 

- Looping semelhante ao da figura acima 

- Régua ou trena  

- Esfera de aço 

- Balança digital 

PASSO A PASSO 

- Pesar a esfera de aço utilizando a balança digital e converter o resultado para kg; 

- Medir o diâmetro do looping e converter o resultado para metros. 

- Considerar que a esfera realiza o looping, quando abandonada de uma altura igual 

ou superior a 2,5 raios. Medir essa altura. 



- Medir altura máxima do looping, onde passará a esfera. 

- Abandonar a esfera da altura de 2,5. R e verificar se a mesma completa o looping. 

- Abandonar a esfera de alturas superiores de 2,5. R, sempre aumentando de 1 cm 

em 1 cm, até encontrar a altura mínima para a esfera realizar o looping. 

 

DISCUSSÃO E QUESTÕES 

01. Qual o tipo de Energia que a esfera possui quando está na posição de 2,5. R. 

de altura? 

02. Desprezando o atrito, a altura mínima que a esfera deverá ter para realizar o 

looping é h = 2,5. R. Considere essa altura e g = 10 m/s² e calcule a Energia 

Mecânica Inicial. 

03. Determinar a velocidade mínina que a esfera deve ter no ponto mais alto do 

looping, considerando a altura de 2,5.R, utilizando o conceito de Energia 

Mecânica ( EMinicial = EMfinal). 

04. A esfera realizou o looping quando foi liberada da altura de 2,5.R? 

05. Qual foi altura necessária para a esfera realizar o looping? 

06. Determine a Energia Mecânica necessária para realização do looping. 

07. Elabore uma hipótese para explicar a necessidade de mais energia do que o 

valor encontrado na questão 02 para que a esfera realize o looping. 

08. Determine o valor da energia dissipada por atrito. 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo estimado: 100 minutos (2 horas aula) 

ATIVIDADE 05 - EXERCÍCIOS 

ATIVIDADE 04 -  Vídeo Novo Telecurso Ensino Médio    

aula nº 16 (2 de 2) – sistema conservativo. 

Duração: 00:08:15 

Fonte:https://www.youtube.com/watch?v=dKjSBNSsL4E 

 



 

01.(UFMG) - adaptado. Três meninos, João, Carlos e Pedro,  

de mesma massa, encontram-se no topo de três escorregado- 

res de mesma altura, mas de inclinações diferentes, conforme 

indica a figura.Os meninos, inicialmente em repouso, descem 

pelos escorregadores. Despreze qualquer força de atrito. 

 

 O que se pode afirmar com relação: 

a) Trabalho realizado pela força Peso dos meninos? 

b) Velocidades dos meninos ao chegar ao solo?  

c) Calcule essas velocidades. Se considerar útil,  

determine uma altura para os escorregadores.  

d) Os resultados encontrados das velocidades são iguais 

  ao que você respondeu na questão b? 

 

02. (UFMG – 2005) – adaptado. Daniel e André, seu irmão, estão parados em um 

tobogã, nas posições mostradas nesta figura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel tem o dobro do peso de André e a altura em que ele está, em relação ao solo, 

corresponde à metade da altura em que está seu irmão. Em certo instante, os dois 

começam a escorregar pelo tobogã. Despreze as forças de atrito.   

(Determine um valor para as alturas, se considerar necessário).  

a) Quais as energias cinéticas de André e Daniel ao atingirem o solo? 

b) Quais as velocidades de André e Daniel atingirem o solo?  

c) Elabore uma hipótese para explicar o resultado da questão b. 

 

 

 



03. (Fuvest-SP) Uma pedra com massa m = 0,10 kg é lançada verticalmente para 

cima com energia cinética Ec = 20 joules. Qual a altura máxima atingida pela pedra? 

(Dado: g = 10 m/s2) 

 a) 10 m b) 15 m c) 20 m d) 1 m e) 0,2 m 

 

04. Que altura atingirá um objeto de massa 2 kg que é lançado verticalmente para 

cima com velocidade inicial de 7m/s. g = 10 m/s² 

 

05. Um objeto é abandonado de uma altura de 3 m com que velocidade ele atingirá 

o solo?  g = 10 m/s² 

 

06. (Fuvest-SP) Uma montanha-russa tem uma altura máxima de 30m. Considere 

um carrinho de 200 kg colocado inicialmente em repouso no topo da montanha. 

a) Qual é a energia potencial do carrinho em relação ao solo no instante inicial? 

b) Qual é a energia cinética do carrinho no instante em que a altura em relação ao 

solo é de 15 m? Desprezar atritos e adotar g=10m/s². 

 

07. (Fuvest-SP)Numa montanha-russa um  

carrinho de 300 Kg de massa é abandonado  

do repouso de um ponto A, que está a 5 m de  

altura (dado: g = 10 m/s²). Supondo-se que o  

atrito seja desprezível, pergunta-se: 

 

a) O valor da velocidade do carrinho no ponto B. 

b) A energia cinética do carrinho no ponto C, que está a 4,0 m de altura. 

 

08.  (UEBA) Um carrinho percorre a pista, sem atrito, esquematizada abaixo. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



(Dado g = 10 m/s²) A mínima velocidade escalar em v, em m/s, que o carrinho deve 

ter em A para conseguir chegar em D deve ser maior que: 

a) 12  b)10  c) 8,0  d) 6,0  e) 4,0 

 

 

3. POTÊNCIA 

 

Quando subimos uma escada de 50 degraus de 30 cm cada, estamos realizando 

trabalho, pois estamos nos deslocando. Estamos adquirindo energia potencial 

gravitacional pela interação corpo -Terra. O que muda no sistema se o movimento 

for realizado em 60 segundos ou 120 segundos, além de ficarmos mais cansados 

numa subida que em outra? Uma subida foi mais rápida que a outra, ou seja, o 

Trabalho foi realizado mais rápido. A grandeza Física que mede essa rapidez é a 

Potência. 

 

 

                   

                    
          

 

  
 

 
 

 

 

A potência é também a taxa de transformação de uma forma de energia em outra. A 

unidade da potência é joule por segundo, chamada de watt. O nome dessa unidade 

é homenagem a James Watt, engenheiro do século XVIII que desenvolveu a 

máquina à vapor.  Um watt (W) significa que um joule de trabalho foi realizado em 

um segundo. 

 

Vamos calcular então a potência de nossa subida pela escada mencionada. Vamos 

considerar uma massa de 60 kg e aceleração da gravidade local de 10 m/s²: 

 

Na subida:  Trabalho da força Peso = Energia Potencial Gravitacional 

 



No tempo de 60 segundos 

 

       

 

          

             

             

               

  
 

 
 

 

        
     

   
 

 

  = 150 J/s = 150 W 

 

 

No tempo de 120 segundos 

 

       

          

             

             

               

  
 

 
 

 

        
      

     
 

 

  = 75 J/s = 75 W 



 

 

 

Tempo estimado: 50 minutos (1 hora aula) 

 

01. Analise o exemplo acima para responder. 

a) Qual a diferença nos dois movimentos? Justifique utilizando os conceitos 

de Trabalho e Potência. 

b) Cite um exemplo do seu cotidiano que está aplicado à potência. 

 

02. Uma pessoa sobe do térreo ao primeiro andar de um prédio. Ela pode ir pela 

escada ou por uma rampa.  

a) O Trabalho realizado pela força Peso é maior em qual caso?              

Justifique sua resposta. 

b) A Potência desenvolvida pela pessoa é maior em qual caso?  

Justifique sua resposta. 

 

03. (UFVJM/2007) – adaptado. Duas alunas, Maria e Fernanda, de mesma massa, 

chegam juntas ao portão da escola. Para ir ao 2º andar, onde ficam as salas de aula, 

Maria usa a escada. Fernanda vai pelo elevador e chega primeiro.  

O que se pode afirmar sobre o Trabalho e a Potência da Maria e da Fernanda? 

 

 

4. RENDIMENTO 

Em nosso dia a dia, é muito comum falarmos em rendimento, seja na escola, no 

trabalho ou até mesmo quando queremos saber quantos quilômetros um automóvel 

faz com um litro de combustível. No estudo de Física, a noção de rendimento está 

ligada à energia e potência. 

O rendimento de uma máquina ou dispositivo está relacionado com a quantidade de 

energia utilizada com a quantidade de energia recebida. 

 

ATIVIDADAE 06 - EXERCÍCIOS  



           
                     

                         
 

 

Todas as vezes que uma máquina realiza um trabalho, parte de sua energia 

recebida é utilizada em seu funcionamento ou dissipada, seja por motivos de falha 

ou até mesmo devido ao atrito (efeito joule). Assim sendo, considera-se a seguinte 

relação para calcular o rendimento: 

 

 

No qual: 

η é o rendimento da máquina; 

Pu é a potência utilizada pela máquina; 

Pt é a potência total recebida pela máquina. 

Por se tratar de um quociente de grandezas de mesma unidade, rendimento é uma 

grandeza adimensional, ou seja, ele não possui unidade. Rendimento é expresso em 

porcentagem. (Adaptado: http://www.brasilescola.com/fisica/potencia.htm) 

Por exemplo: A lâmpada incandescente comum tem eficiência igual rendimento de 

8%, ou seja, 8% da energia elétrica que recebe é transformada em luz (energia 

luminosa) o restante é transformada em energia térmica (calor). O rendimento de 

uma lâmpada fluorescente compacta, com mesma iluminação, é de 32%. 

No exemplo citado, uma lâmpada incandescente desperdiça 92% de energia, o que 

significa que ela possui um baixo rendimento. Sempre que formos adquirir algum 

tipo de máquina, temos que levar em conta seu rendimento, consultando a etiqueta 

de eficiência energética. 

 

http://www.brasilescola.com/fisica/potencia.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo estimado: 50 minutos (1 hora aula) 

01. Um motor elétrico consome uma potência de 600 W. Dessa potência, apenas 

450 W são utilizados na tarefa para a qual ele foi destinado.  

a) Qual é a potência dissipada? 

b) Qual o rendimento do motor? 

ATIVIDADE 07 -  Vídeo Novo Telecurso Ensino Médio    

aula nº 14 (2 de 2) –  Trabalho = variação (Δ) de Energia  

                                    Cinética, Potência e rendimento 

Duração: 00:06:40 

Fonte:https://www.youtube.com/watch?v=yIB6i8zDVIk 

 

ATIVIDADE 08 - EXERCÍCIOS 

 

Etiqueta de um refrigerador. Fonte:http://www.inmetro.gov.br 

http://www.inmetro.gov.br/


02. O rendimento de uma máquina é 80 %. Se a potência total recebida é 6000 W, 

qual a potência efetivamente utilizada? 

03. Uma máquina precisa receber 3500 W de potência total para poder operar. 

Sabendo que 2100 W são perdidos por dissipação, qual o rendimento da máquina? 

04. O rendimento de uma máquina é de 70 % e a potência dissipada vale 300 W. 

Determine:  

a) a potência útil;  

b) a potência total fornecida à máquina. 
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Caro professor (a) o objetivo desse material é apresentar estratégias e resoluções 

dos exercícios e questões que poderão auxiliá-lo no desenvolvimento das atividades 

propostas.  

Os exercícios foram organizados de forma a serem resolvidos em duplas e/ou 

grupos com certa facilidade para colaborar na sedimentação dos conhecimentos em 

estudo e também para motivar na continuidade de outras atividades.  

 

 

 

ATIVIDADE 01 

Esta atividade é de cunho diagnóstico, deverá ser recolhido e servirá como 

referência para análises posteriores.  Será reaplicada no final da atividade 04 para 

comparação e análise dos resultados de aprendizagem.  

ATIVIDADE 02 – LEITURA 

ATIVIDADE 03 – SEMINÁRIO 

ATIVIDADE 04  

Professor (a) para atividade nº 04, propõe-se duas possibilidades para análise e 

escolha, considerando sua realidade e necessidade.  

A viagem deverá ser organizada junto à equipe pedagógica de sua Escola: agenda 

na Usina, organização do transporte e lanche dos alunos bem como a organização 

dos horários das aulas visto que a turma e professor se ausentarão o período inteiro. 

SUGESTÃO I – VISITA TÉCNICA À USINA HIDRELÉTRICA  



SUGESTÃO II – VÍDEO “DE ONDE VEM A ENERGIA ELÉTRICA”?  Da série “DE 

ONDE VEM” E QUESTÕES PARA NORTEAR DISCUSSÃO EM SALA 

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=168 

 

ATIVIDADE 04.1 (RESPOSTAS) 

1. Porque o Brasil é rico em rios e a topografia de muitos facilita o represamento 

água. Assim o país investiu nesse potencial de transformação de energia. 

2. Sim. Se baixar muito o nível de água dos reservatórios, impedindo o movimento 

das turbinas e dínamos. 

3. Incorreta.  A energia não acabou, foi interrompida sua transmissão impedindo que 

chegasse à tomada da TV. 

4. Durante o arranque: energia química em cinética, durante a frenagem: energia 

cinética em energia térmica e sonora e  energia elétrica (da bateria) em energia 

luminosa e energia  térmica nos faróis.  

b) energia elétrica em energia cinética, térmica e sonora; 

c) energia elétrica em energia térmica; 

d) energia elétrica em energia luminosa e energia térmica 

5.     
 

 
  , Ex: 30 km de distância e 35 minutos 

    
  

     
                e      

      

    
              

6. Indicação na figura 

 

SUGESTÃO II – POSSÍVEIS RESPOSTAS 

1. Com a força dos ventos e da água, dos raios solares, da queima de gás natural e 

do óleo.   

2. Força das águas – Usina Hidrelétrica. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=168


 3. Porque o Brasil é rico em rios e a topografia de muitos facilita o represamento 

das águas. Assim o país investiu nesse potencial de transformação de energia. 

 4. Sim. Se baixar muito o nível de água dos reservatórios, impedindo o movimento 

das turbinas e dínamos. 

 5. a) Energia potencial gravitacional 

b) Energia potencial gravitacional em energia cinética 

c) Energia Cinética das águas em energia cinética de rotação da turbina. 

d) Energia Cinética em Energia Elétrica. 

 

ATIVIDADE 05 

Refazer a atividade 01 para comparar resultados de aprendizagem e redimensionar 

estratégias se julgar necessário. 

 

 

 

ATIVIDADE 01 – EXPERIMENTO ENERGIA POTENCIAL GRAVITACIONAL E 

ENERGIA CINÉTICA 

Professor (a) após a montagem e realização do experimento os alunos poderão 

discutir e responder as questões 1, 2 e 3. É importante que os alunos sejam 

conduzidos a tirar suas próprias conclusões e avaliar suas hipóteses. 

Depois dessa etapa realiza-se a matematização da Energia Potencial no quadro e 

então, os alunos farão os cálculos. 

 

POSSÍVEIS RESPOSTAS PARA DISCUSSÃO E EXERCÍCIOS 



1.a)Quanto maior a altura maior à distância percorrida pelas esferas. 

    b)Quanto maior massa das esferas maior as distâncias percorridas. 

2.Força gravitacional. 

3.Energia Potencial Gravitacional e Energia Cinética. 

4.Depende das alturas e massas utilizadas no experimento.  Aplicar a equação  

          

Atenção às unidades de medida, massa em Kg, altura em metros e g = 10 m/s². 

5. Não. Um planeta com gravidade inferior, ele terá menor peso e igual massa. 

Garfield precisa comer menos e fazer atividade física. 

 

ATIVIDADE 02 

a) Aplicar as equações  

                       

b) Os resultados são iguais. Trabalho da Força Peso é numericamente igual à 

Energia Potencial Gravitacional.  

 

ATIVIDADE 03 

01. Não. Do ponto de vista da física para existir Trabalho é necessário força e um 

deslocamento em função dessa força.  

02. a)              

      b)              x 15 subidas = 9.000 J x 8 h = 72.000 J 

03. a)                

b) Continua igual               

c) Continua igual                  



04.                 3           
     

   
      

05.   

T = 5 s    s = 20 + 2.t + t² s = 20 + 2.5 + 5² s = 55 m       

             J 

T = 10 s  s = 20 + 2.t + t² s = 20 + 2.10 + 10² s = 140 m 

               J 

T = 15 s  s = 20 + 2.t + t² s =20 + 30 + 225 s = 275 m 

              J 

06. O valor vai alterar em função da massa do aluno (a). 

                

 

 07. A energia triplica porque é diretamente proporcional a altura. 

Matematicamente:                    

Triplica a altura:                    

 

08.  a) 25 a 40 m   

b) 0 a 25 m força motora e 40 a 60 m força resistente 

c) 0 a 25 m  - Trabalho motor (trapézio) 
       

 
           

          

 
                

d) 40 a 60 m – Trabalho resistente (triângulo) 
   

 
                   

      

 
        

e) 1000 J 

09. a) Trabalho motor  
               

 
          ; Trabalho resistente  

       

 
        

Trabalho total (resultante) = 0,255J 



      b) 
         

 
        

ATIVIDADE 04 – EXPERIMENTO LEI DE HOOKE 

ATIVIDADE 05 - EXERCÍCIOS 

01. Depende das massas e alongamento das molas. 

02. Depende das massas e alongamento das molas. 

03.  

a)      
 

 
        

 

 
                   

b)      
 

 
                      

 

4) 

a)                        

b)       
 

 
             

 

 
                    

 

ATIVIDADE 06 - EXERCÍCIOS 

01.    
  

 
        

  

 
                      ( será divida por 4). 

02. d  

03. 

a)    
  

 
                 

b)                           

 

 

 

Professor (a), este módulo traz alguns vídeos do Novo Telecurso Ensino Médio, com 

objetivo de auxiliar na compreensão dos conteúdos trabalhados. Nestes vídeos a 

apresentação dos conteúdos é realizada através de situações vivenciadas no dia a 

dia, mostrando que a Física está em presente as mais variadas situações do 

cotidiano. 



Os vídeos discutem os conceitos e formulação matemática de Trabalho, Energia 

Cinética, Energia Potencial, Teorema da Energia Cinética, Conservação da Energia 

Mecânica, Potência e Rendimento.  A opção por estes vídeos se deu em função da 

qualidade didática e pela duração, são vídeos curtos que, em média duram 8 

minutos cada. 

 

ATIVIDADE 01 – VÍDEO NOVO TELECURSO ENSINO MÉDIO – O QUE É 

TRABALHO, RELAÇÃO ENTRE TRABALHO E ENERGIA CINÉTICA. 

ATIVIDADE 02 - EXERCÍCIOS 

01.                       

             J 

                            

 

02.                
  

 
                 

 

03. a)                      
  

 
      

  

 
     

    
  

 
      

  

 
     

    
  

 
         

                

       √                            

 

b)                      

 

c)                 

                    

                    

                                        



 

ATIVIDADE 03 – CONSERVAÇÃO DE ENERGIA NO LOOPING 

DISCUSSÃO E QUESTÕES  

01. Energia Potencial Gravitacional 

02. EM inicial = EM final  

EM inicial =               

EM inicial = m.10.h + 0  ( depende da massa da esfera e da altura do looping). 

03. EMinicial = EMfinal    ( depende da massa da esfera e da altura do looping). 

04. Não 

05. Depende da esfera e do looping utilizado. 

06. Parte da energia é dissipada por atrito, sendo necessária energia adicional 

para compensar a perda. 

07. Depende da altura do looping e da massa da esfera utilizada, será: 

EM (na altura para realização do looping ) – EM (na altura de 2,5 R.) 

 

ATIVIDADE 04 - VÍDEO NOVO TELECURSO ENSINO MÉDIO – SISTEMA 

CONSERVATIVO 

 

ATIVIDADE 05 - EXERCÍCIOS 

01.   

e) O trabalho da força Peso depende da massa e da altura conforme equação: 

        

Mesma massa, mesma altura, logo, igual trabalho. 

 

f) Serão iguais :               

                

               
  

 
         √      m/s 

g) Sim 

 

2.  

a) A altura de André é o dobro da altura que está Daniel, mas, possui metade da 

massa de Daniel, portanto: 

        



Não possui atrito, assim suas Energias Cinéticas são iguais a Energia potencial 

Gravitacional. 

 

b) André         

          
 

 
                     √     m/s 

 

Daniel         

        
 

 
  

 

 
                √     m/s 

 

c)Velocidade e massa se compensam são inversas, quando uma aumenta a outra 

diminui. Ambos possuem a mesma Energia Cinética, logo a menor massa deve ter 

maior velocidade. 

 

03) letra c 

        

                    

                   

       

4. 

        

                    

   
 

 
                 

         

 

 

05.               

                    

              
 

 
      

          
 

 
      

             √    m/s = 7,746 m/s 

 



06. 

a)                            

 

 

b)                                           

                                   

                    

 

07.  

a)                                          

                   
 

 
           

                                                                   
 

 
        

                       √                          

 

b)  

                                         

            
 

 
                        

                                 

08.  letra b 

                                         

                  
 

 
                

                   √                         

 

 

ATIVIDADE 06 - EXERCÍCIOS 

01.  

a)Um movimento foi mais rápido que o outro. O trabalho foi o mesmo nos dois 

movimentos. Suas potências foram diferentes, mais rápido maior potência. O 

movimento realizado na metade no tempo tem o dobro da potência. Potência 

e tempo são grandezas inversamente proporcionais. 

 



b) Por exemplo. Dois alunos se deslocam em direção à Escola, ambos estão 

à mesma distância. Aquele que faz o percurso mais rápido, possui maior 

potência. 

 

02.  

a) O trabalho é o mesmo. O Trabalho da força Peso depende da altura e não 

da trajetória percorrida. 

 

b) Depende da rapidez que a pessoa realiza o movimento em cada percurso. 

No percurso que demorar menos tempo será o de maior potência. 

 

03. Ambas realizaram o mesmo trabalho. No movimento de Fernanda a potência é 

maior, porque  ela subiu mais rápido. 

 

ATIVIDADE 07 – VÍDEO NOVO TELECURSO ENSINO MÉDIO – TRABALHO = 

VARIAÇÃO DA ENERGIA CINÉTICA, POTÊNCIA E RENDIMENTO. 

ATIVIDADE 08 - EXERCÍCIOS 

01.   a)150 W 

b)    
      

       
     

   

   
                              

02.      
      

    
                        

      

    
                    

03.     
     

     
                      

04.  a)                             

                            

          
      

           
                                                              

b)                          


