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O QUE É
POTÊNCIA?

Potência é a grandeza física 
que mede a rapidez com 
que um corpo realiza 
trabalho.



O QUE É
POTÊNCIA?

Potência é a grandeza física 
que mede a rapidez com 
que um corpo realiza 
trabalho.

TRABALHO [ J ]

TEMPO [s]

POTÊNCIA [ J/s ]=[W]

REESCREVENDO A FÓRMULA:



APLICAÇÃO
Um elevador sobe 20m carregando 1000N em 5 min. qual a potência aproximada? E se levar 
metade do tempo, qual o trabalho e qual a potência?

O QUE DEVEMOS LEMBRAR?
● O trabalho não depende do tempo;
● A potência é inversamente proporcional ao tempo.



RESPOSTA

1000 N

20
 m

1000 N

20
 m

1000 N

Para segunda etapa da questão 
temos que lembrar que o trabalho 
não depende do tempo, então:

Como a potência é inversamente 
proporcional ao tempo, se 
dividirmos o tempo por 2 
(metade), basta multiplicar a 
potência por 2, veja:



CONCEITOS 
FUNDAMENTAIS
● Energia é a capacidade de realizar 

trabalho;
● Na física, a energia mecânica pode ser 

dividida em duas: energia 
aculumada/de posição e energia 
do movimento.



ENERGIA
CINÉTICA

Energia relacionada a um 
corpo em movimento, ou 
seja, quando um corpo 
possui velocidade, também 
irá possuir energia 
cinética.

MASSA [ Kg ]

VELOCIDADE [ m/s ]E. CINÉTICA 
[ J ]



ENERGIA
CINÉTICA

● Sempre será absoluta, 
ou seja, terá valor 
positivo;

● Não depende da direção 
ou sentido, apenas do 
módulo da velocidade.

MASSA [ Kg ]

VELOCIDADE [ m/s ]E. CINÉTICA 
[ J ]



ENERGIA
POTENCIAL

Energia potencial significa energia 
armazenada num corpo. Pode 
ser classificada como energia 
potencial elástica ou energia 
potencial gravitacional.



APLICAÇÃO
[FUVEST - SP] A equação da velocidade de um móvel de 20 kg é dada por v = 3+0,2t (SI). 
Podemos afirmar que a energia cinética desse móvel, no instante t=10s, vale:

a) 45 J
b) 100 J
c) 200 J
d) 250 J
e) 2000 J



RESPOSTA
[FUVEST - SP] A equação da velocidade de um móvel de 20 kg é dada por v = 3+0,2t (SI). 
Podemos afirmar que a energia cinética desse móvel, no instante t=10s, vale:

RESPOSTA: LETRA “d”



ENERGIA
POTENCIAL GRAVITACIONAL

Energia potencial 
gravitacional existe quando 
há um corpo elevado, ou 
seja, quando possui uma 
determinada altura do ponto 
de referência.



ENERGIA
POTENCIAL GRAVITACIONAL

ENERGIA POTENCIAL 
GRAVITACIONAL

ALTURA
ACELERAÇÃO GRAVITACIONAL

MASSA



APLICAÇÃO
[FUVEST - SP] Uma rampa forma um ângulo de 30º com o solo horizontal. Nessa rampa, a 
partir da base, um homem percorre uma distância de 4 metros, levando um carrinho de 
mão onde se encontra um objeto de 60kg. Adote g = 10m/s². Qual a maior energia 
potencial, em relação ao solo, que o objeto pode ganhar?

a) 1200 J
b) 600 J
c) 300 J
d) 150 J
e) 100 J



RESPOSTA

RESPOSTA: LETRA “a”

[FUVEST - SP] Uma rampa forma um ângulo de 30º com o solo horizontal. Nessa rampa, a 
partir da base, um homem percorre uma distância de 4 metros, levando um carrinho de 
mão onde se encontra um objeto de 60kg. Adote g = 10m/s². Qual a maior energia 
potencial, em relação ao solo, que o objeto pode ganhar?

                                                           

                  30º

h

4 m



ENERGIA
POTENCIAL ELÁSTICA

Energia potencial elástica 
existe quando há um 
deformação em uma mola.



ENERGIA
POTENCIAL ELÁSTICA

CONSTANTE 
ELÁSTICA

DISTÂNCIA DE
 DEFORMAÇÃO



APLICAÇÃO
[FUVEST - SP] Uma mola ideal a ser tracionada por uma força de 100 N sofre uma 
distensão de 20 cm, essa mesma mola acumulará uma energia potencial igual a U joules  ao 
ser deformada em 10 cm, o valor de U é:

a) 2,5 mJ
b) 25 mJ
c) 250 mJ
d) 2,5 J
e) 25 J



RESPOSTA

Mas quem é k?

[FUVEST - SP] Uma rampa forma um ângulo de 30º com o solo horizontal. Nessa rampa, a 
partir da base, um homem percorre uma distância de 4 metros, levando um carrinho de 
mão onde se encontra um objeto de 60kg. Adote g = 10m/s². Qual a maior energia 
potencial, em relação ao solo, que o objeto pode ganhar?

RESPOSTA: LETRA “d”



ENERGIA
MECÂNICA

Energia mecânica é a 
energia total do sistema, 
ou seja, é a soma de todas 
energias atuantes no corpo.



CONSERVAÇÃO DA 
ENERGIA

Utilizaremos o princípio da conservação da 
energia quando for levado em consideração um 
sistema conservativo, ou seja, sem forças 
dissipativas (atrito ou resistência do ar). 
O princípio nos diz que, nesse caso, a energia 
mecânica inicial é igual a energia mecânica final.



APLICAÇÃO
[UFPE] Na montanha russa da figura, o carrinho parte do ponto 1 com velocidade inicial 
nula. Despreze quaisquer forças de atrito. Em qual ponto a velocidade do carrinho vai se 
anular, pela primeira vez, depois da partida?

a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6



RESPOSTA
[UFPE] Na montanha russa da figura, o carrinho parte do ponto 1 com velocidade inicial 
nula. Despreze quaisquer forças de atrito. Em qual ponto a velocidade do carrinho vai se 
anular, pela primeira vez, depois da partida?

RESPOSTA: LETRA “d”

A questão nos diz que o carrinho parte do ponto 1 com velocidade inicial 
nula, ou seja, não existe energia cinética, apenas energia potencial gravitacional.
Ao pedir que desprezemos quaisquer força de atrito, a questão nos mostra que 
temos um sistema é conservativo.
Então temos um clássico problema de conservação da energia mecânica, então 
podemos dizer que a energia total inicial será igual a final, então basta acharmos 
o ponto que está na mesma altura que o ponto 1, pela figura, este ponto é o 5.



APLICAÇÃO
[FATEC - SP] Um bloco de massa 0,6 kg é abandonado, a partir do repouso no ponto A de 
uma pista no plano vertical. O ponto A está a 2,0 m de altura da base da pista, onde está 
fixa uma mola de constante elástica igual a 150 N/m. São desprezíveis os efeitos do atrito e 
adota-se g=10m/s².
A máxima compressão da mola vale, em metros:
a) 0,8
b) 0,4
c) 0,2
d) 0,1
e) 0,05



RESPOSTA
[FATEC - SP] Um bloco de massa 0,6 kg é abandonado, a partir do repouso no ponto A de 
uma pista no plano vertical. O ponto A está a 2,0 m de altura da base da pista, onde está 
fixa uma mola de constante elástica igual a 150 N/m. São desprezíveis os efeitos do atrito e 
adota-se g=10m/s².

RESPOSTA: LETRA “b”

Nos dois casos (início e fim) a energia cinética será nula pois, 
no início, o corpo parte do repouso e, no fim, o corpo irá 

estagnar.



DISSIPAÇÃO DA 
ENERGIA

Quando temos um sistema dissipativo teremos a 
atuação da força de atrito ou resistência do ar e, a 
energia final será menor que a inicial.



APLICAÇÃO
[UEA - AM] Na situação descrita a seguir, uma esfera de massa 4,0 kg é abandonada do 
repouso de uma altura de 8,0 m. Ele percorre a rampa passando pelo ponto horizontal com 
velocidade de 10m/s. Qual a porcentagem de energia dissipada por atrito entre os pontos A 
e C?  (considere g=10m/s²)

a) 15%
b) 22,5%
c) 37,5%
d) 50%
e) 65%



RESPOSTA
[UEA - AM] Na situação descrita a seguir, uma esfera de massa 4,0 kg é abandonada do 
repouso de uma altura de 8,0 m. Ele percorre a rampa passando pelo ponto horizontal com 
velocidade de 10m/s. Qual a porcentagem de energia dissipada por atrito entre os pontos A 
e C?  (considere g=10m/s²)

RESPOSTA: LETRA “c”



Muito obrigado pela atenção!
# FiqueEmCasa


