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SIMULADO DE FÍSICA 

1) Marque a alternativa correta: 

a) Energia potencial gravitacional está relacionada, por exemplo, a altura de um corpo em 

relação ao chão. 

b) Energia potencial elástica não está associada com molas e elásticos. 

c) Qualquer tipo de energia pode ser criada. 

d) Energia cinética está associada a estática dos corpos em relação a um referencial. 

 

2) É correto afirmar que: 

a) A energia mecânica é o somatório da energia potencial e cinética. 

b) Existe trabalho quando há deslocamento.  

c) Energia mecânica em um sistema composto por forças conservativas se altera. 

d) A aceleração da gravidade é aproximadamente 5 m/��. 

 

3) Um sistema tem duas molas associadas, de constante elástica K1  = 50 N/m e K2 = 200 N/m. A 

constante elástica equivalente se essas molas forem associadas em série é igual a 40N/m. 

a) Verdadeiro 

b) Falso 

 

4) Um sistema tem duas molas associadas, de constante elástica K1  = 50 N/m e K2 = 200 N/m.; 

situação anterior, a constante elástica equivalente se essas molas forem associadas em paralelo é 

250 N/m. 

a) Verdadeiro 

b) Falso 

 

5) Um elevador de 80 Kg, sob a velocidade constante com uma carga de 20 kg. Em 10s, esse 

elevador sobe 30 m. Sabendo que nessa subida o elevador consome energia elétrica de 60.000 J, 

determine, a potência consumida pelo elevador nesse trajeto: 

a) 6000 W 

b) 3000W 

c) 2000 W 

d) 1000W 

 

6) Um elevador de 80 Kg, sob a velocidade constante com uma carga de 20 kg. Em 10s, esse 

elevador sobe 30 m. Sabendo que nessa subida o elevador consome energia elétrica de 60.000 J 

(situação anterior); determine o rendimento pelo elevador nesse trajeto: 

a) 50% 

b) 25% 

c) 5% 

d) 2,5% 

 

 

 


