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Copiar ou colar o texto e as atividades no caderno e respondê-las 
Trabalho e potência 

A variação de energia em determinado intervalo de tempo fornece a potência de um equipamento.  
O que é trabalho. No dia a dia, geralmente o termo "trabalho" é utilizado em referência a um 

emprego ou a uma tarefa que precisa ser executada. Em Física, o termo trabalho (representado pela letra 
W, do inglês work, ou pela letra grega τ) refere-se à ação de uma força e à transformação de energia. 

 Se um corpo é deslocado na mesma direção de uma força aplicada sobre ele, dizemos que essa 
força realizou trabalho, que pode ser calculado multiplicando-se a intensidade da força (F) pelo 
deslocamento do corpo.  S 

 
 A unidade de medida de trabalho, no SI, é joule (J), sendo a força medida em newton (N) e o 

deslocamento em metro (m). O trabalho e a energia têm a mesma unidade de medida (J). 
 O trabalho é uma medida da transformação de um tipo de energia em outro, isto é, sempre que 

uma força realiza trabalho, ocorre transformação de energia. 
 Exemplo: A força aplicada pelo arqueiro sobre o cordão realiza trabalho ao transformar energia química 
dos músculos do atleta em energia potencial elástica no arco. Ao ser solto, o cordão aplica sobre a flecha 
uma força que realiza trabalho, transformando a energia potencial elástica em energia cinética. Dessa 
forma a flecha é disparada. Assim, uma força sempre realiza trabalho quando produz deslocamento de um 
corpo na direção em que é aplicada. 

 
 

 
 Atividade  

1) Observe a tabela abaixo com os valores da potência aproximadamente de alguns equipamento elétricos 

e faça o que se pede. 

 

 Equipamentos  
 

 
 Potência (em Watts)  

 

Forno de micro ondas 2.000 

Batedeira 100 

Chuveiro elétrico 5,500 

Espremedor de frutas 200 

A força aplicada pelo arqueiro sobre 
o cordão realiza trabalho ao 
transformar energia química dos 
músculos do atleta em energia 
potencial elástica no arco. 



a) Se todos esses aparelhos funcionarem 15 minutos por dia em uma residência, qual deles será 

responsável pela maior parcela da conta de luz? Por quê? 

 

 

 

O que é potência – 
Ao subir escadas, as pessoas percebem que é mais cansativo percorrer os degraus de modo mais 

rápido do que lentamente. Por que isso acontece? Vamos analisar essa situação utilizando o conceito de 
trabalho e de energia. Note que, tanto no modo rápido como no lento, seu corpo é deslocado até a mesma 
altura, que corresponde à altura da escada; assim, a força aplicada pelos seus pés para levantar seu corpo 
é a mesma e o deslocamento também. Portanto, o trabalho realizado pela força é igual, com gasto de 
mesma quantidade de energia. Então, por que você se cansa mais ao subir a escada com maior velocidade? 
A velocidade com que você sobe a escada influi nesse cansaço, pois seus músculos precisam transformar a 
mesma quantidade de energia em um intervalo de tempo menor, isto é, de maneira mais rápida. O 
conceito físico que mede a transformação de energia por unidade de tempo é a potência. Quanto maior a 
potência, menor é o tempo gasto para realizar um trabalho.  

Cálculo da potência 
 - A unidade de medida de potência é o watt (W). Os aparelhos eletrônicos normalmente possuem 

indicadores do valor de sua potência, isto é da quantidade de energia que consome por unidade de tempo 
(pode ser definida como a taxa de realização de trabalho a cada segundo ou como o consumo de energia 
por segundo). 

 Se uma máquina é capaz de realizar o mesmo trabalho que outra em um tempo menor, sua 
potência é considerada maior que a da outra máquina. 

 Com o objetivo de estimular a fabricação e a compra de produtos mais eficientes, foi criado, em 
1993, o selo PROCEL de economia de energia, que indica ao consumidor, no ato da compra, os produtos 
que apresentam os melhores níveis de eficiência energética. 

 Esse selo é constituído por uma escala de letras que vão de A até E. Os aparelhos que recebem 
conceito A são os mais eficientes, enquanto os que recebem conceito E são os menos econômicos. Sendo 
assim, o recomendado para reduzir o consumo de energia é comprar sempre aparelhos que recebem 
conceito A.  

Atividade  
1) Após a leitura, procure em sua residências os eletrodomésticos que possuem este selo abaixo, 

anote o nome do eletrodoméstico e a eficiência de cada um, não esqueça que lâmpadas também possuem. 

 


