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LEIS DE 
NEWTON 

Você lembra quantas e quais são as Leis de Newton?

São 3 as Leis de Newton e elas são:

1º LEI:
Princípio da Inércia 

2ª LEI:
Princípio Fundamental da Dinâmica

𝐹𝑟 = 𝑚 × 𝑎

3ª LEI:
Princípio da Ação e Reação



RELEMBRANDO...

Princípio da Inércia: 

“Uma partícula em repouso permanecerá em repouso, e uma partícula em

movimento continuará em movimento, com velocidade constante.”

Princípio fundamental da dinâmica (𝐹𝑟 = 𝑚 × 𝑎): 

“A força resultante que age sobre um corpo é igual ao produto da massa do

corpo pela sua aceleração.”

Princípio da Ação e Reação: 

“Quando dois corpos interagem, as forças que cada corpo exerce sobre o

outro são sempre iguais em módulo e têm sentidos opostos.”



1. Exercício

( UCB/DF 2015) A mecânica newtoniana é o estudo da relação que existe entre uma força e uma aceleração

produzida por ela. Essa relação foi apresentada por Isaac Newton (1642-1727) e não pode ser aplicada a todas as

situações. Se a velocidade de um objeto for muito alta, próxima à velocidade da luz, deve-se adotar outra teoria, no

caso a teoria da relatividade restrita de Einstein. A respeito da mecânica newtoniana, selecione a(s) resposta(s)

verdadeira(s):

a) Um determinado corpo manterá seu estado de movimento com velocidade constante se nenhuma força agir sobre

ele. Esse é o enunciado da primeira lei de Newton.

b) Uma força é uma ação externa sobre um corpo, mas não causa aceleração em relação a um referencial inercial.

c) Se uma força é aplicada a um corpo e uma força de igual intensidade é aplicada a um segundo corpo, então o corpo

com mais massa será mais acelerado.

d) Quando dois corpos interagem, as forças que cada corpo exerce sobre o outro são sempre diferentes e possuem

sentidos opostos.

e) Um corpo pode estar submetido a várias forças, mas, se a força resultante for nula, sua velocidade não pode mudar.
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FORÇAS:
PESO, ATRITO E ELÁSTICA 



RELEMBRANDO...

FORÇA PESO: 

“É uma força que surge da atração gravitacional entre dois corpos constituídos de

massa.”

A ação da força peso em uma superfície ocasiona o aparecimento de uma

reação chamada de FORÇA NORMAL (somatório das forças verticais).

𝑃 = 𝑚 × 𝑔

Onde: m= massa do corpo [Kg];

g= gravidade [10 m/s²].



RELEMBRANDO...

FORÇA DE ATRITO:

“O atrito é uma força que age na direção oposta ao do movimento e tem como função

manter um corpo parado.”

Tipos de atrito:

Força de atrito estático: atua sobre o objeto em repouso e dificulta ou impossibilita que ele

inicie o movimento.

Força de atrito cinético (ou dinâmico): é uma força que surge em oposição ao movimento

de objetos que estão se movendo.

𝐹𝑎𝑡 = 𝜇𝑒 × 𝑁

Onde: μe e μc é o coeficiente de atrito estático e cinético, respectivamente, entre as superfícies.

𝐹𝑎𝑡 = 𝜇𝑐 × 𝑁



RELEMBRANDO...

FORÇA ELÁSTICA:

“É uma força de restauração que é exercida sobre corpos que apresentam características

elásticas, como molas, borrachas e elásticos, que mesmo depois de sofrer deformação,

retornam ao seu estado natural.”

Lembrando que a força elástica NÃO é constante!

𝐹𝑒𝑙 = −𝑘𝑥

Onde: k é a constante elástica da mola [𝑁/𝑚];

x é a deformação da mola [𝑚];

E o sinal negativo nos indica que é uma força restauradora, ou seja, contrária à força externa aplicada.



2. Exercício

(Enem 2013) Uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma

superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito

exercida pelo chão em seus pés. Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o

sentido da força de atrito mencionada no texto?

a) Perpendicular ao plano e no mesmo sentido do movimento.

b) Paralelo ao plano e no sentido contrário ao movimento.

c) Paralelo ao plano e no mesmo sentido do movimento.

d) Horizontal e no mesmo sentido do movimento.

e) Vertical e sentido para cima.
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3. Exercício

(Enem 2013) A mola da figura tem constante elástica 20 N/m e encontra-se deformada de 20cm

sob a ação do corpo A cujo peso é 5N. Nessa situação, a balança, graduada em Newtons, marca:

a) 1N

b) 2N

c) 3N

d) 4N

e) 5N



3. Exercício

(Enem 2013) A mola da figura tem constante elástica 20 N/m e encontra-se deformada de 20cm

sob a ação do corpo A cujo peso é 5N. Nessa situação, a balança, graduada em Newtons, marca:

a) 1N

b) 2N

c) 3N

d) 4N

e) 5N



3. Exercício
RESOLUÇÃO:

As forças atuantes sobre ele são o Peso (𝑃), a Força Elástica (𝐹𝑒𝑙) e a Força

Normal (𝐹𝑁). A balança indicará o valor da Força Normal, que o que ela efetivamente

mede.

Para o equilíbrio ( 𝐹𝑟 = 0 ):

𝑃 = 𝐹𝑒𝑙 + 𝐹𝑁

O Peso já é conhecido, e a Força Elástica é determinada pela Lei de Hooke

(convertendo a deformação de centímetros para metros, usando unidades do SI):

𝐹𝑒𝑙 = 𝑘 × 𝑥 = 20 × 0,2 = 4𝑁

Voltando à equação do equilíbrio:

𝐹𝑁 + 4 = 5 𝐅𝐍 = 𝟏𝐍



TRAJETÓRIA 
CURVILÍNEA 



RELEMBRANDO...

CONCEITOS FUNDAMENTAIS: 

O corpo está sujeito à aceleração;

A força resultante (𝐹𝑟 = 𝑚 × 𝑎) é diferente de zero;

A velocidade varia a direção, mas não varia o seu módulo (tamanho do vetor);

Você se lembra de que aceleração se trata?
ISSO AÍ! É a ACELERAÇÃO CENTRÍPETA!

Vale lembrar que ela aponta para o centro da 

curva e pode ser calculada por: 𝑎𝑐𝑝 =
𝑣2

𝑟Onde: v= velocidade [m/s];

r= raio [m].



4. Exercício

(UFSM) A figura representa dois atletas numa corrida, percorrendo uma curva circular, cada um em

uma raia. Eles desenvolvem velocidades lineares com módulos iguais e constantes, num referencial

fixo no solo. Atendendo à informação dada, assinale a resposta correta.

a) Em módulo, a aceleração centrípeta de A é maior do que a aceleração centrípeta de B.

b) Em módulo, as velocidades angulares de A e B são iguais.

c) A poderia acompanhar B se a velocidade angular de A fosse maior do que a de B, em módulo.

d) Se as massas dos corredores são iguais, a força centrípeta sobre B é maior do que a força

centrípeta sobre A, em módulo.

e) Se A e B estivessem correndo na mesma raia, as forças centrípetas teriam módulos iguais,

independentemente das massas.
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4. Exercício

RESOLUÇÃO:

A expressão matemática da aceleração centrípeta é dada abaixo. Nota-se que ela é

diretamente proporcional ao quadrado da velocidade e inversamente proporcional ao raio.

𝑎𝑐𝑝 =
𝑣2

𝑟

Uma informação tirada do enunciado da questão é que a velocidade linear é a

mesma para o ciclista A e para o ciclista B. Além disso, observando a figura, percebe-se que

a curvatura de A é menor que a de B, isto é, o raio de A é menor que o de B.

Assim, conclui-se que a aceleração centrípeta de A é maior que a de B. Logo, a

alternativa correta é a letra a).



TRABALHO 
DE UMA FORÇA 

Você lembra o que significa trabalho na física?

Na física, um trabalho é realizado quando há troca de

energia em um sistema físico!

A transferência de energia ocorre quando uma força F é

aplicada sobre um corpo, gerando um deslocamento d.



RELEMBRANDO...

TRABALHO DE UMA FORÇA CONSTANTE: 

Por definição, o trabalho (𝝉) realizado pela força F constante, ao longo do

deslocamento d, é dado por:

𝜏 = 𝐹 . 𝑑 . 𝑐𝑜𝑠𝜃

CASO 1 (𝜃 = 0°)

CASO 1 ( 0° < 𝜃 < 90°)

CASO 1 (𝜃 = 90°)

CASO 4 (90° < 𝜃 < 180°)

CASO 5 (𝜃 = 180°)

𝜏 = 𝐹 . 𝑑

𝜏 = 𝐹 . 𝑑 . 𝑐𝑜𝑠𝜃

𝜏 = 0

𝜏 = 𝐹 . 𝑑. 𝑐𝑜𝑠 (negativo)

𝜏 = − 𝐹 . 𝑑

Onde: F= força [N];

d= deslocamento [m];

 = ângulo entre a força e o deslocamento.



RELEMBRANDO...

TRABALHO DE UMA FORÇA CONSTANTE: 

Lembre-se!

O trabalho é positivo quando a força favorece o deslocamento e é negativo

quando a força se opõe ao deslocamento.

POSITIVO NEGATIVO



RELEMBRANDO...

TRABALHO RESULTANTE: 

Os objetos em estudo (partículas, blocos etc.) podem estar sujeitos a um

conjunto de forças que atuam simultaneamente durante um determinado

deslocamento.

Neste caso, para se calcular o trabalho resultante, devemos calcular o

trabalho realizado por cada força e somá-los! (Caso não se lembre 100% do

processo, é só dar uma olhadinha na aula sobre o assunto!)



RELEMBRANDO...

TRABALHO DE UMA FORÇA VARIÁVEL: 

Podemos concluir que o trabalho de uma força (𝜏) é igual à área da figura

formada pela curva (linha do gráfico) com o eixo do deslocamento.

𝜏 = 𝐴 𝜏 = 𝐴1 − 𝐴2

Podemos aplicar essa

propriedade gráfica no

caso de uma força de

módulo variável para

calcular o trabalho

realizado por essa força.

Onde: A= área abaixo da linha do gráfico.



5. Exercício

(UFPB) Em um trecho do trajeto João Pessoa a São Paulo, um avião desloca-se horizontalmente e

com velocidade constante. Admita que as únicas forças que atuam sobre o avião são: a força

propulsora gerada pelas turbinas, a força de resistência do ar (atrito) e a força peso. Com relação aos

trabalhos realizados por essas forças, considere as seguintes identificações:

- TT: trabalho realizado pela força propulsora das turbinas.

- TR: trabalho realizado pela força de resistência do ar.

- TP: trabalho realizado pela força peso do avião.

Com base no exposto, é correto afirmar:

a) TR = TT, TP =0

b) TR = −TT, TP = 0

c) TR = TT, TP > 0

d) TR= –TT, TP > 0

e) TR = 0, TP = –TT



5. Exercício

(UFPB) Em um trecho do trajeto João Pessoa a São Paulo, um avião desloca-se horizontalmente e

com velocidade constante. Admita que as únicas forças que atuam sobre o avião são: a força

propulsora gerada pelas turbinas, a força de resistência do ar (atrito) e a força peso. Com relação aos

trabalhos realizados por essas forças, considere as seguintes identificações:

- TT: trabalho realizado pela força propulsora das turbinas.

- TR: trabalho realizado pela força de resistência do ar.

- TP: trabalho realizado pela força peso do avião.

Com base no exposto, é correto afirmar:

a) TR = TT, TP =0

b) TR = −TT, TP = 0

c) TR = TT, TP > 0

d) TR= –TT, TP > 0

e) TR = 0, TP = –TT



5. Exercício

RESOLUÇÃO:

A força peso é perpendicular ao movimento da aeronave, logo,

seu trabalho é nulo. Como a velocidade da aeronave é constante, a

resultante das forças de propulsão e resistência do ar é nula. Sendo

assim, o trabalho realizado pela força de resistência do ar possui sinal

oposto ao trabalho da força propulsora.

Sendo assim, a resposta correta é a letra b).



POTÊNCIA 
!!

Potência (𝑃) é a grandeza física que mede a rapidez com que um

corpo realiza trabalho.

𝑃 =
𝜏

𝑡
Onde: 𝝉 = trabalho [N.m];

t= tempo [s].



RELEMBRANDO...

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.



RELEMBRANDO...

ENERGIA CINÉTICA: 

Energia relacionada a um corpo em movimento, ou seja, quando um corpo

possui velocidade, também irá possuir energia cinética (𝐸𝑐).

𝐸𝑐 =
𝑚. 𝑣2

2

Sempre será absoluta, ou

seja, terá valor positivo;

Não depende da direção ou

sentido, apenas do módulo da

velocidade.

ENERGIA POTENCIAL: 

Energia potencial (𝐸𝑝) significa energia armazenada num corpo. Pode ser

classificada como energia potencial elástica ou energia potencial gravitacional.

Onde: m = massa [Kg];

v= velocidade [m/s].



RELEMBRANDO...

ENERGIA POTENCIAL GRAVITACIONAL: 

Energia potencial gravitacional (𝐸𝑝𝑔) existe quando há um corpo elevado, ou

seja, quando possui uma determinada altura do ponto de referência.

𝐸𝑝𝑔 = 𝑚.𝑔. ℎ

ENERGIA POTENCIAL ELÁSTICA: 

Energia potencial elástica (𝐸𝑝𝑒𝑙) existe quando há um deformação em uma

mola.

𝐸𝑝𝑒𝑙 =
𝑘. 𝑥2

2

Onde: m = massa [Kg];

g= gravidade [10 Τ𝑚 𝑠2];

h = altura [m].

Onde: k = constante elástica;

x= deformação da mola [m].



RELEMBRANDO...

ENERGIA MECÂNICA: 

Energia mecânica é a energia total do sistema, ou seja, é a soma de todas

energias atuantes no corpo.

𝐸𝑀 = 𝐸𝑐 + 𝐸𝑝𝑔 + 𝐸𝑝𝑒𝑙

LEMBRE-SE do Princípio da Conservação da Energia!

O princípio nos diz que, nesse caso, a energia mecânica inicial é igual a energia

mecânica final. É utilizado em sistemas conservativos (sem forças dissipativas).

Obs.: Quando temos um sistema dissipativo teremos a atuação de forças dissipativas

e, a energia final será menor que a inicial (dissipação da energia).

Onde: 𝐸𝑐 = energia cinética;

𝐸𝑝𝑔= energia potencial gravitacional;

𝐸𝑝𝑒𝑙= energia potencial elástica.



6. Exercício

(Unitau-SP) Um halterofilista eleva um conjunto de barra e anilhas cuja massa total

é de 200 kg. Inicialmente, o conjunto estava em equilíbrio estático, apoiado sobre a

superfície do piso. O halterofilista eleva o conjunto até uma altura de dois metros

em relação ao piso. O movimento de elevação do conjunto foi realizado em um

intervalo de tempo de quatro segundos. Considere o módulo da aceleração

gravitacional terrestre como 10 m/s2. A potência média gasta pelo halterofilista para

elevar o conjunto de barra e halteres foi de:

a) 𝟎, 𝟓 . 𝟏𝟎𝟑 watts

b) 𝟏𝟎𝟐 watts

c) 𝟏𝟎𝟑 watts

d) 𝟐. 𝟏𝟎𝟑 watts

e) 𝟒. 𝟏𝟎𝟑 watts
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6. Exercício

RESOLUÇÃO:

Primeiramente, deve-se determinar o trabalho realizado pelo halterofilista,

sabendo que a força feira por ele corresponde ao peso dos objetos levantados.

𝜏 = 𝐹 . 𝑑 = 𝐹 . 𝑔. 𝑑 = 200. 10. 2 = 4.000 𝐽 (𝑜𝑢 𝑁.𝑚)

A potência será determinada pela razão entre o trabalho realizado e o tempo gasto.

𝑃 =
𝜏

𝑡
=

4.000

4
= 1000 𝑤 (𝑜𝑢 103𝑤)

Sendo assim, a resposta correta é a letra b).



Muito obrigado e bons estudos!
#FiqueEmCasa


