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3. Forças, movimentos e energia
3.1. Energia cinética e energia potencial

Responde às seguintes questões consultando o teu manual. [Págs. 90-95]

1. Completa cada uma das seguintes frases. [Pág. 90] 

 (A)  A energia   está associada ao Sol.

 (B)  A energia   está associada ao vento.

 (C)  A energia   está associada à água

 (D)  A energia   está associada o urânio.

2. Apesar das diversas formas e manifestações a que a energia pode estar associada, todas elas 
se reduzem a dois tipos fundamentais de energia. Completa o seguinte esquema com as 
palavras em falta. [Pág. 90] 

3. A energia cinética é a energia associada ao movimento. [Pág. 91]

 3.1.  Completa o esquema de modo a escreveres a expressão que permite determinar a energia 
cinética, Ec , de um corpo de massa m que se move com uma velocidade v». [Pág. 91]

Dois tipos fundamentais de energia
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 3.2.  Completa cada uma das seguintes frases. [Pág. 91] 

   (A)  Quanto maior for a   de um corpo, que se desloca a uma determinada 
velocidade,   é a sua energia cinética.

  (B)  Quanto   for a velocidade do corpo, com uma determinada 
 , maior é a sua   cinética. 

  (C)  A unidade de energia no Sistema   de Unidades, SI, é o 
 , cujo símbolo é  .

4. A energia potencial está associada à interação entre corpos; é uma energia que se encontra 
armazenada e em condições de ser aproveitada. [Pág. 92] 

 4.1.  Completa o esquema de modo a escreveres a expressão que permite determinar a energia 
potencial gravítica, Ep , de uma partícula de massa m que se encontra a uma altura h do 
solo. [Pág. 92]

 4.2.  Completa cada uma das seguintes frases. [Pág. 92] 

   (A)  Quanto maior for a massa de um corpo, que se encontra a uma dada   
do solo,   é a sua energia potencial gravítica. 

  (B)  Quanto   for a altura a que se encontra um corpo, com uma 
determinada  , maior é a sua energia potencial gravítica. 

5. Em cada uma das frases que se seguem, seleciona o termo que torna a frase correta.  
[Págs. 94 e 95] 

 (A)  Se se desprezar a assistência/resistência do ar, quando se deixa cair um corpo, verifica-se 
que a energia potencial se transforma em energia cinética, isto é, o aumento/a 
diminuição de energia cinética é feito(a) à custa do aumento/da diminuição de energia 
potencial, sendo, ao longo da trajetória, a soma/subtração da energia cinética com a 
energia potencial constante/variável. 

 (B)  Se se desprezar a resistência do ar, quando um corpo é lançado para cima na vertical, 
verifica-se que a energia cinética se transforma em energia potencial, isto é, a 
diminuição/o aumento de energia potencial é feito(a) à custa da diminuição/do 
aumento de energia cinética, sendo, ao longo da trajetória, a subtração/soma da energia 
cinética com a energia potencial variável/constante. 
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A expressão que permite determinar a energia potencial gravítica de um corpo é

h é a
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