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 O sucesso é a soma de
pequenos esforços repetidos

dia após dia. 

#INSPIRAÇÃODODIA



O QUE TEREMOS PARA HOJE??

#1 Conceitos primordiais

#2 1ª Lei de Newton

#3

#4

2ª Lei de Newton

3ª Lei de Newton



MASSA: É uma propriedade física dos
corpos e partículas e é expressa como
a quantidade de matéria contida
nestes. 

CONCEITOS PRIMORDIAIS#1

FORÇA: É o agente da dinâmica
responsável por alterar o estado de
repouso ou movimento de um corpo. 



Grandezas VETORIAIS (módulo, direção e sentido);

Unidade no S.I.: Kg.m/s^2                     Newton (N);

Dinamômetros.

FORÇA: 

CONCEITOS PRIMORDIAIS#1



Aceleração                      LEIS DE NEWTON

Deformação 

Quando se aplica uma FORÇA sobre um corpo, pode
desenvolver-se: 

CONCEITOS PRIMORDIAIS#1



 As Leis de Newton são o conjunto de
leis que define o que são e qual é o

comportamento das forças! 

OK, MAS PARA ONDE VAMOS COM TUDO ISSO?



OK, MAS ONDE APLICAMOS TUDO ISSO?



Velocidades muito altas (velocidade da luz);

Dimensões muito pequenas (átomos, elétrons...)

E ONDE NÃO APLICAMOS TUDO ISSO?

TEORIA DA RELATIVIDADE

MECÂNICA QUÂNTICA



Também conhecida como PRINCÍPIO DA INÉRCIA,
afirma que:

1ª LEI DE NEWTON #2

Todo corpo permanece em seu estado de
repouso ou em movimento retilíneo e

uniforme, caso as forças que atuem sobre
eles se anulem.



Mas o que é inércia, produção?

1ª LEI DE NEWTON #2

A inércia é uma propriedade inerente da
matéria e indica a tendência que um corpo

tem de permanecer em seu estado de
movimento.



Quem possui a maior inércia

A PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR:

X



Quando a força resultante que atua sobre um corpo é nula, podemos
afirmar que:

a) Sua aceleração será constante

b) Sua velocidade ser constante

c) Seu movimento será uniformemente variado

d) Seu deslocamento será nulo

e) Sua velocidade será nula 

APLICAÇÃO 1



Quando a força resultante que atua sobre um corpo é nula, podemos
afirmar que:

a) Sua aceleração será constante

b) Sua velocidade ser constante

c) Seu movimento será uniformemente variado

d) Seu deslocamento será nulo

e) Sua velocidade será nula 

APLICAÇÃO 1



Baseando-se na 1ª Lei de Newton, assinale a alternativa correta:

a) Se estivermos dentro de um ônibus e deixarmos um objeto cair, esse objeto fará uma
trajetória retilínea em relação ao solo, pois o movimento do ônibus não afeta o
movimento de objetos em seu interior.

b) Quando usamos o cinto de segurança dentro de um carro, estamos impedindo que,
na ocorrência de uma frenagem, sejamos arremessados para fora do carro, em virtude
da tendência de permanecermos em movimento.

c) Quanto maior a massa de um corpo, mais fácil será alterar sua velocidade.

d) O estado de repouso e o de movimento retilíneo independem do referencial
adotado.

APLICAÇÃO 2



Baseando-se na 1ª Lei de Newton, assinale a alternativa correta:

a) Se estivermos dentro de um ônibus e deixarmos um objeto cair, esse objeto fará uma
trajetória retilínea em relação ao solo, pois o movimento do ônibus não afeta o
movimento de objetos em seu interior.

b) Quando usamos o cinto de segurança dentro de um carro, estamos impedindo
que, na ocorrência de uma frenagem, sejamos arremessados para fora do carro, em
virtude da tendência de permanecermos em movimento.

c) Quanto maior a massa de um corpo, mais fácil será alterar sua velocidade.

d) O estado de repouso e o de movimento retilíneo independem do referencial
adotado.

APLICAÇÃO 2



PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA DINÂMICA
2ª LEI DE NEWTON #3

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

sua aceleração
 



PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA DINÂMICA
2ª LEI DE NEWTON #3



Sempre que num corpo atua um
conjunto de forças cuja resultante NÃO É

NULA, a força resultante é diretamente
proporcional à aceleração adquirida.

PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA DINÂMICA
2ª LEI DE NEWTON #3



Sempre que num corpo atua um
conjunto de forças cuja resultante NÃO É

NULA, a força resultante é diretamente
proporcional à aceleração adquirida.

∑F ≠ 0                 FRes    Aceleração

PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA DINÂMICA
2ª LEI DE NEWTON #3



Falando um pouco mais
sobre FORÇA...

     Forças de Contato
X

       Forças de Campo

#3



Falando um pouco mais
sobre FORÇA...

Força PESO
Força de ATRITO
Força de TRAÇÃO
Força ELÁSTICA
Força MAGNÉTICA

#3



(UFMG) Um corpo de massa m está sujeito à ação de uma
força F que o desloca segundo um eixo vertical em sentido
contrário ao da gravidade. Se esse corpo se move com
velocidade constante, é porque:

#3 APLICAÇÃO 



#3 APLICAÇÃO 
a) a força F é maior do que a da gravidade.

b) a força resultante sobre o corpo é nula.

c) a força F é menor do que a gravidade.

d) a diferença entre os módulos das duas forças é diferente de
zero.

e) a afirmação da questão está errada, pois qualquer que seja F
o corpo estará acelerado porque sempre existe a aceleração
da gravidade.



#3 APLICAÇÃO 
a) a força F é maior do que a da gravidade.

b) a força resultante sobre o corpo é nula.

c) a força F é menor do que a gravidade.

d) a diferença entre os módulos das duas forças é diferente de
zero.

e) a afirmação da questão está errada, pois qualquer que seja F
o corpo estará acelerado porque sempre existe a aceleração
da gravidade.



#3 APLICAÇÃO 

A SEGUNDA LEI DE NEWTON DIZ QUE: 
 

 Se não existir aceleração                     Não há aplicação de força 
 
 

         Velocidade constante                     Força resultante é nula.



#4

Quando dois corpos interagem, as forças que cada
corpo exerce sobre o outro são sempre iguais em

módulo e têm sentidos opostos
 

3ª LEI DE NEWTON 
AÇÃO E REAÇÃO



Para toda força de ação, existe uma de reação de
mesma intensidade, mesma direção, mas sentido
contrário.

Forças atuam em pares;

Atuam em diferentes corpos;

Nunca se anulam;

3ª LEI DE NEWTON 
AÇÃO E REAÇÃO

#4



3ª LEI DE NEWTON 
AÇÃO E REAÇÃO

#4

Embora possuam o mesmo módulo,
direção e sentido, as forças de ação
e reação não produzem os mesmos

efeitos



3ª LEI DE NEWTON 
EXEMPLOS PRÁTICOS DO DIA A DIA:

#4

Em uma colisão entre dois carros;



3ª LEI DE NEWTON 
EXEMPLOS PRÁTICOS DO DIA A DIA:

#4

Uma pedra atinge uma vidraça;



3ª LEI DE NEWTON 

O lançamento de um foguete no espaço. 

EXEMPLOS PRÁTICOS DO DIA A DIA:
#4



#4 APLICAÇÃO 3

(Enem - 2018) Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a
ajudasse, deslocando um móvel para mudá-lo de lugar. Para
escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não
poderia puxar o móvel, pois a Terceira Lei de Newton define que se
puxar o móvel, o móvel o puxará igualmente de volta, e assim não
conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento.

 
 
 



#4 APLICAÇÃO 3

Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de
interpretação do garoto? 

a) A força de ação é aquela exercida pelo garoto.
b) A força resultante sobre o móvel é sempre nula.
c) As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam.
d) A força de ação é um pouco maior que a força de reação.
e) O par de forças de ação e reação não atua em um mesmo
corpo.

 
 
 



#4 APLICAÇÃO 3

Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de
interpretação do garoto? 

a) A força de ação é aquela exercida pelo garoto.
b) A força resultante sobre o móvel é sempre nula.
c) As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam.
d) A força de ação é um pouco maior que a força de reação.
e) O par de forças de ação e reação não atua em um mesmo
corpo.

 
 
 



No esquema abaixo, temos um corpo de massa m preso a uma
corda que passa por uma roldana e que está ligada a uma mola de
constante elástica K. A mola sofre uma deformação x em virtude
da atuação do peso do bloco. A respeito das forças peso e
elástica, marque a alternativa correta:

 
 
 

#4 APLICAÇÃO 4



a) A força elástica não pode ser considerada a reação da força
peso, pois, nesse caso, essas duas forças atuam sobre o bloco de
massa m.
b) A força elástica é a força de reação da mola à deformação
causada pela força peso.
c) A força normal existente na corda é quem puxa e deforma a
mola.
d) Quanto maior for a constante elástica K da mola, mais fácil será
a sua deformação.
e) A deformação da mola é inversamente proporcional ao peso do
bloco.

 
 
 

#4 APLICAÇÃO 4



a) A força elástica não pode ser considerada a reação da força
peso, pois, nesse caso, essas duas forças atuam sobre o bloco de
massa m.
b) A força elástica é a força de reação da mola à deformação
causada pela força peso.
c) A força normal existente na corda é quem puxa e deforma a
mola.
d) Quanto maior for a constante elástica K da mola, mais fácil será
a sua deformação.
e) A deformação da mola é inversamente proporcional ao peso do
bloco.

 
 
 

#4 APLICAÇÃO 4



MUITO OBRIGADA
PELA ATENÇÃO!

 
#fiqueemcasa


