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CAPÍTULO 11 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • TRABALHO E POTÊNCIA

TRABALHO
E  trabalho é utilizado em sentido 

muito particular: a atuação de uma força sobre um corpo, 
ocasionando uma translação e/ou mudança na forma do 
corpo, havendo com isso uma transferência de energia.

TRABALHO DE UMA FORÇA CONSTANTE
Seja um móvel que, ao longo de um deslocamento 

AB, sofra a ação de uma força constante de intensidade F, 
inclinada de um ângulo θ com o deslocamento.

Temos que a componente da força que efetivamente 
atua no deslocamento AB (no trabalho de ) é a componente 
paralela ao deslocamento (à velocidade). Com isso, o 
trabalho realizado pela força , nesse percurso, é uma 
grandeza escalar de nida por:

No Sistema Internacional (SI), o trabalho é medido em 
joule (J), sendo de nido pelo produto das unidades de 
força e deslocamento (J = Nm).

Sist. de Unid. Força Deslocamento Trabalho
SI N m J
cgs dina (dyn) cm rg

técnico kgf m kg (*)
 (*) quilogrâmetro

Relações entre as unidades
1 N = 105 dyn  1 kgm = 9,8 J
1kgf = 9,8 N  1 kgm = 9,8×107 erg

Quando o trabalho de uma 

1. Componente tangencial da força atua no sentido do 
deslocamento

2. Componente tangencial da força atua em sentido 
oposto ao deslocamento

3. Força é perpendicular ao deslocamento do corpo

Corpo sob a ação de várias forças – trabalho resultante

O trabalho total realizado sobre um corpo sob ação de 
várias forças corresponde à soma algébrica dos trabalhos 
realizados por todas as forças atuantes. Esse trabalho total 
coincide com o trabalho realizado pela força resultante.

TRABALHO DE UMA FORÇA VARIÁVEL
Quando tivermos a força variando em função da 

posição, o trabalho total realizado sobre um corpo é a soma 
de todos os trabalhos in nitesimais realizados durante os 
sucessivos deslocamentos in nitesimais

Resultado que também pode ser obtido pelo  grá co 
Ftg × s (componente tangencial da força em função do 
espaço), já que o trabalho total realizado sobre um corpo é 
numericamente igual a área compreendida entre o grá co 
de Ftg e o eixo do espaço:
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Força média

TRABALHO DE ALGUMAS FORÇAS NOTÁVEIS
1. Força peso
Como o peso é uma força conservativa, seu trabalho 

não depende da trajetória descrita pelo corpo, mas sim do 
desnível (h) entre as posições inicial e nal, como podemos 
comprovar abaixo.

Corpo descendo (trabalho motor)  WP = mgh
Corpo subindo (trabalho resistente)  WP = - mgh

A partir disso, podemos generalizar o trabalho da 
força peso ao longo de uma trajetória qualquer, próxima à 
superfície da Terra, assim:

Sendo o peso (força elástica também) uma força 
conservativa, sua dependência com o vetor posição  ou com 
as coordenadas x, y e z da partícula é tal que o trabalho pode 
ser sempre expresso como a diferença entre os valores de uma 
quantidade EP(x,y,z) nos pontos inicial e nal, chamada energia 
potencial, que é função das coordenadas da partícula, e para 
forças dessa classe o trabalho é independente da trajetória.

Observação
Para forças conservativas, se a curva da trajetória que liga 

os pontos inicial (A) e nal (B) é fechada, de tal forma que o 
ponto nal coincide com o inicial (EPA =EPB ) o trabalho é 
zero.

2. Força normal
Se a força normal for perpendicular à velocidade, ela 

não realiza trabalho.

Em um outro caso qualquer, o trabalho será dado por:

3. Força elástica
Como a intensidade da força elástica é dependente da 

deformação da mola (posição), o trabalho é dado por:

4. Força de atrito
Podemos ter suas situações: um corpo sendo arrastado 

sobre uma superfície ou impulsionado pelo atrito.
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5. Resultante centrípeta
A força  centrípeta é sempre perpendicular à velocidade, 

com isso temos:

POTÊNCIA
A potência mede a capacidade de um sistema produzir 

(ou absorver) energia. Ela é a razão entre a energia ou o 
trabalho realizado e o intervalo de tempo necessário para 
essa produção (ou absorção).

1. Potência média

2. Relação entre potência e velocidade

A potência instantânea será dada por:

Unidades

1. SI  )(][
][

][
][ wattWPot

s

J

t

W
Pot =⇒==

2. Outras unidades

1 hp = 746W
1 cv = 735W

Grá co Pot × t

RENDIMENTO
A e ciência na realização de um trabalho é medida pelo 

rendimento.

Potência total (PotT)
 associada à energia recebida por uma máquina

Potência útil (PotU)
 associada à energia efetivamente utilizada pela 

máquina

Potência dissipada (PotD)
 associada à energia dissipada pela máquina

O rendimento é uma grandeza adimensional, ou seja, é 
um número puro, pois é obtido de uma relação entre duas 
grandezas medidas na mesma unidade. O rendimento 
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pode ser medido em porcentagem, bastando multiplicar o 
resultado por 100.

EXERCÍCIOS NÍVEL I

QUESTÃO 1  
O trabalho realizado por uma força conservativa 

independe da trajetória, o que não acontece com as forças 
dissipativas, cujo trabalho realizado depende da trajetória. 
São bons exemplos de forças conservativas e dissipativas, 
respectivamente,

a) peso e massa.
b) peso e resistência do ar.
c) força de contato e força normal.
d) força elástica e força centrípeta.
e) força centrípeta e força centrífuga.

QUESTÃO 2  
Durante a aula de educação física, ao realizar um 

exercício, um aluno levanta verticalmente um peso com 
sua mão, mantendo, durante o movimento, a velocidade 
constante. Pode-se a rmar que o trabalho realizado pelo 
aluno é:

a) positivo, pois a força exercida pelo aluno atua na mes-
ma direção e sentido oposto ao do movimento do peso

b) positivo, pois a força exercida pelo aluno atua na 
mesma direção e sentido do movimento do peso

c) zero, uma vez que o movimento tem velocidade constan-
te

d) negativo, pois a força exercida pelo aluno atua na mes-
ma direção e sentido oposto ao do movimento do peso

e) negativo, pois a força exercida pelo aluno atua na 
mesma direção e sentido do movimento do peso

QUESTÃO 3  
Em um supermercado, um cliente empurra seu carrinho 

de compras passando pelos setores 1, 2 e 3, com uma força 
de módulo constante de 4 newtons, na mesma direção e 
mesmo sentido dos deslocamentos. Na matriz A a seguir, 
cada elemento aij indica, em joules, o trabalho da força que 
o cliente faz para deslocar o carrinho do setor i para o setor 
j, sendo i e j elementos do conjunto {1, 2, 3}.

Ao se deslocar do setor 1 ao 2, do setor 2 ao 3 e, por 
m, retornar ao setor 1, a trajetória do cliente descreve o 

perímetro de um triângulo. Nessas condições, o cliente per-
correu, em metros, a distância de:

a) 35
b) 40
c) 45
d) 50

QUESTÃO 4  
Um objeto de massa 2 kg é deslocado pelo trecho ABCD, 

conforme o desenho abaixo. O trabalho total da força peso, 
em joules, no trecho é 

(dado : g = 10 m/s2) 

a) 0
b) 80
c) 160
d) 240
e) 320

QUESTÃO 5  
Um corpo de 5kg de massa percorre uma trajetória cir-

cular no interior de uma esfera oca, cujo raio é 2 metros. A 
gura abaixo ilustra o fato. Pode-se a rmar que o trabalho, 

em J, realizado pela força peso entre os pontos 

a) AC é 100π
b) ABCDA é nulo.
c) ABCDA é 200π
d) ABC é igual ao trabalho da força centrípeta.

QUESTÃO 6  
Usando um sistema formado por uma corda e uma 

roldana, um homem levanta uma caixa de massa m, 

com a direção vertical, como mostra a gura. O trabalho 
realizado pela resultante das forças que atuam na caixa-
peso e força da corda, quando o centro de massa da caixa é 
elevado, com velocidade constante v, desde a altura ya até 
a altura yb, é:
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a) nulo 
b – ya)  

c) mg (yb – ya)
b – ya) 

e) mg (yb – ya) + 
2

2v
m

QUESTÃO 7  
Dois blocos de um mesmo material são colocados sobre 

uma base imóvel como mostra a gura. O bloco A, de mas-
sa MA = 10,0 kg, está preso à base por uma cola, enquanto 
o bloco B, de massa MB = 5,0 kg, está livre sobre o bloco A.

Sabendo que o coe ciente de atrito cinético entre os 
blocos é µC = 0,1 e considerando g = 10,0 m/s2, o valor do 
trabalho (em Joules) realizado pela força de atrito quando 
o bloco B se move sobre o bloco A por uma distância de 1 
m é:

a) -0,5
b) -1,0
c) -5,0
d) -10,0
e) -50,0

QUESTÃO 8  
Um vendedor de churros levou seu carrinho até o local 

de saída dos candidatos de um concurso. Para chegar lá, per-
correu 800m, metade sobre solo horizontal e a outra metade 
em uma ladeira de inclinação constante, sempre aplicando 
sobre o carrinho uma força de intensidade 30N, paralela ao 
plano da superfície sobre a qual se deslocava e na direção 
do movimento. Levando em conta o esforço aplicado pelo 
vendedor sobre o carrinho, considerando todo o traslado, 
pode-se dizer que:

a) na primeira metade do trajeto, o trabalho exercido foi de 
12kJ, enquanto que, na segunda metade, o trabalho foi maior.

b) na primeira metade do trajeto, o trabalho exercido foi de 
52kJ, enquanto que, na segunda metade, o trabalho foi menor.

c) na primeira metade do trajeto, o trabalho exercido foi 
nulo, assumindo, na segunda metade, o valor de 12kJ.

d) tanto na primeira metade do trajeto como na segunda 
metade, o trabalho foi de mesma intensidade, totalizando 24kJ.

e) o trabalho total foi nulo, porque o carrinho parte de um 
estado de repouso e termina o movimento na mesma condição.

QUESTÃO 9  
Conhecido como parafuso de Arquimedes, este dis-

positivo foi utilizado pelos egípcios para retirar água do 
Nilo. Um modelo simples pode ser construído com uma 
mangueira enrolada em uma haste reta. Quando a haste é 
girada no sentido conveniente, a extremidade inferior da 
mangueira entra e sai da água, aprisionando uma porção 
desta no interior da mangueira. Enquanto o parafuso gira, 
a água capturada é obrigada a subir até o outro extremo da 
mangueira, onde é despejada.

Com um desses dispositivos, elevou-se água proveniente 
de um rio até um reservatório, localizado a 2,0m de altura em 
relação ao nível de água desse rio. O parafuso de Arquime-
des utilizado tinha 100 voltas completas de uma mangueira 
de borracha, sendo que cada anel podia transportar 1,0cm3 
de água. Desconsiderando atritos e supondo uma rotação 
uniforme, admitindo que o tempo necessário para que o 
parafuso girasse 360º em torno de seu eixo era de 2,0s, a po-
tência útil da fonte do movimento de rotação, em W, era de:

Dado: 
densidade da água = 1,0g/cm3

aceleração da gravidade = 10m/s2

a) 2,5.10-1 

b) 2,0.10-1 
c) 1,5.10-1

d) 1,0.10-2 
e) 5,0.10-3

QUESTÃO 10  
 Uma partícula está sob efeito de uma força conforme o 

grá co abaixo:

O trabalho, em joules, realizado pela força no intervalo 
x = 0 a x = 10 é de:

a) 7
b) 10
c) 4
d) 23
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QUESTÃO 11  
Um sistema móvel de talhas é usado para remoção/tro-

ca de camisas em uma praça de máquinas; conseguiu-se 
remover uma camisa de massa 320 kg de um cilindro de 2,4 
metros de altura em 4,4 segundos. A potência mecânica útil 
(em kW) do sistema de talhas utilizado é, aproximadamen-
te: (considere g = 10 m/s2)

a) 1,75
b) 2,25
c) 3,55
d) 4,35
e) 5,15

QUESTÃO 12  
 Para manter uma lancha a uma velocidade constante 

de 36km/h, é necessário que o motor forneça às hélices 
propulsoras uma potência de 40cv (29400W). Se a lancha 
estivesse sendo rebocada a esta velocidade, qual seria a 
tensão no cabo de reboque?

a) 294N
b) 2940N
c) 8160N
d) 816N

QUESTÃO 13  
Uma bomba necessita enviar 200ℓ de óleo a um reser-

vatório colocado a 6 metros de altura, em 25 minutos. A po-
tência média da bomba, em watts, para que isso ocorra, é 
aproximadamente. (dado: densidade do óleo = 0,8)

a) 5,15
b) 6,40
c) 7,46
d) 8,58

QUESTÃO 14  
Um veículo de massa igual a 1 tonelada possui motor que 

desenvolve potência de 160hp à velocidade de 126km/h.  
Sua máxima aceleração, em ms-2, nesta velocidade é:

a) 3,4
b) 4,5
c) 6,8
d) 9,0

QUESTÃO 15  
Uma embarcação mercante de 185m de comprimento e 

boca (largura máxima a meia nau) de 29m é impulsionada 
por um motor principal de potência nominal 18708kW, a 
127 rpm; o módulo da força (em kN) de propulsão, quan-
do a embarcação estiver se deslocando a 14 nós (1nó = 
1,852km/h), aos mesmos 127 rpm, é:

a) 1456
b) 2602
c) 3301
d) 4563
e) 5447

QUESTÃO 16  
 Uma caixa de massa 5,0×102 kg é erguida verticalmen-

te por um guindaste, de modo que sua altura em relação ao 
solo varia em função do tempo, conforme o grá co abaixo:

Considerando g = 10 m/s2, analise as proposições se-
guintes:

I. O movimento da caixa é uniforme.
II. A velocidade escalar da caixa no instante t = 5,0 s vale 

5,0×10-1 m/s.
III. A força que os cabos do guindaste aplicam na caixa 

tem intensidade 5,0×103 N.
IV. A potência útil do guindaste é de 2,5 kW.

Responda conforme o código:

a) Todas são corretas.
b) Todas são incorretas.
c) Somente I e II são corretas.
d) Somente III e IV são corretas.
e) Somente I, III e IV são corretas.

EXERCÍCIOS NÍVEL II

QUESTÃO 1  
A gura abaixo mostra um corpo em um plano inclina-

do, submetido à força F


 e ao peso P


. O trabalho, em jou-
les, realizado por F


 para deslocar o corpo por um metro, 

com velocidade constante, ao longo do plano, é, aproxima-
damente: (Considerar g = 10 m/s2; massa do corpo m = 1,0 
kg; e coe ciente de atrito μ = 0,3)

a) 3,8.
b) 6,8.
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c) 7,8.
d) 9,8.

QUESTÃO 2  
O motor da gura imprime ao corpo de massa m uma 

aceleração para cima de módulo igual a g. Calcule a potência 
fornecida pelo motor em função do tempo, sabendo-se que o 
corpo partiu do repouso no instante t = 0.

a) 

b)   

c) P = 2mg2t
d) P = mgt2

QUESTÃO 3  
 Um corpo de 2,0 kg de massa, inicialmente em repouso 

sobre um plano horizontal, sob a ação de seu peso e da força 
-

zontal constante, de intensidade 12 N, conforme representa 
a gura. Sabe-se que os coe cientes de atrito cinético e es-
tático entre o corpo e o plano são, respectivamente, 0,10 e 
0,20. A aceleração da gravidade no local é 10 m/s2 e despre-
zam-se os efeitos do ar. O trabalho, em joule, realizado pela 

a) 64.
b) 80.
c) 96.
d) 100.
e) 120.

QUESTÃO 4  
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 ve-
locidade da esteira. Se cada caixa pesa 200 N, o motor que 
aciona esse mecanismo deve fornecer a potência de:

a) 20W    
b) 40W    
c) 3,0×102W

d) 6,0×102W
e) 1,0×103W

QUESTÃO 5  
Um bloco maciço requer uma potência P para ser 

empurrado, com velocidade constante, para subir uma 
rampa inclinada de um ângulo θ em relação à horizontal. O 
mesmo bloco requer uma potência Q quando empurrado 
com a mesma velocidade, em uma região plana de mesmo 
coe ciente de atrito. Supondo que a única fonte de 
dissipação seja o atrito entre o bloco e a superfície, conclui-
se que o coe ciente de atrito entre o bloco e a superfície 
é: (e)

a) Q/P   
b) Q/(P – Q)   
c) Qsenθ/(P – Q)
d) Q/(P – Qcosθ)
e) Qsenθ/(P – Qcosθ)
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