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VAMOS FALAR SOBRE

FORÇA



FORÇA PESO

NÓS FORMAMOS ALGUMA 
COISA?

Somos corpos que possuem massa e que estamos sempre sob a

ação da aceleração da gravidade. Sendo assim, nós formamos

sim uma força, a FORÇA PESO.

PESO é uma força que surge da atração gravitacional entre 

dois corpos constituídos de massa.



FORÇA PESO

COMO ENCONTRAR A FORÇA PESO?

Obtêm-se a força peso pela expressão abaixo:

Onde:

m= massa do corpo [Kg];

g= gravidade [10 m/s²].

P= 𝑚𝑔



Mas e a reação?

A ação da força peso em uma superfície ocasiona o 

aparecimento de uma reação chamada de FORÇA 

NORMAL.

FORÇA NORMAL (N)

Obtida através do somatório das forças verticais

VAMOS ENTENDER ISSO MELHOR?





FORÇA DE ATRITO
UMA FORÇA DE RESISTÊNCIA AO 
MOVIMENTO

DEFINIÇÃO 

O atrito é uma força que age na direção

oposta ao do movimento e tem como

função manter um corpo parado.

EXEMPLOS:

- Um livro deslizando sobre a mesa

- Uma pessoa escorregando em uma calçada

molhada.



TIPOS DE ATRITO

COMO A FORÇA DE ATRITO PODE SER CLASSIFICADA?

Já repararam que quando temos um corpo parado e queremos pôr 

em movimento é preciso empregar uma força maior do que aquela 

que é preciso aplicar quando o corpo já está em movimento?

No primeiro caso, dizemos que temos de vencer o atrito estático e 

no segundo caso, temos de vencer o atrito cinético.

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.



E COMO CALCULAMOS A FORÇA DE ATRITO?

O módulo da força de atrito estático ou cinético depende

principalmente de dois fatores:

I. Do módulo da FORÇA NORMAL (N) às superfícies em contato;

II. Dos materiais que constituem essas superfícies e que definem

o COEFICIENTE DE ATRITO (μ) entre eles.

FORÇA DE ATRITO



ASSIM: 

Força de atrito estático: 

Onde:

μe é o coeficiente de atrito estático entre as superfícies.

Força de atrito cinético (ou dinâmico):

Onde:

μc é o coeficiente de atrito cinético entre as duas superfícies.

FORÇA DE ATRITO

Fat= μe. N

Fat= μc. N



FIXANDO O ASSUNTO...

Suponha que um bloco pesa 100N e que o coeficiente de atrito

estático e cinético entre as superfícies envolvidas é de 0,40 e 0,20,

respectivamente. Ao ser empurrado com uma força de 30 N, o

bloco não sai do lugar.

I. Quanto vale a força de atrito estático?

II. Com que força devemos empurrar o bloco para que ele saia do 

lugar, vencendo a força de atrito estático? 



RESOLUÇÃO

I. Como o bloco não sai do lugar, F = 30 N deve ser igual a Força de 

atrito estático Fate= 30 N, que anula a força F.

II. Sabemos que N = peso do corpo = 100N

Assim: 

Fate = μe.N = 0,40 .100 = 40N

Para vencermos a força de atrito estático máxima e colocar o bloco

em movimento devemos aplicar uma força F>40.



E O 
QUE É 

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.

FORÇA
ELÁSTICA



PERGUNTA
PRA VOCÊ

Será que a força elástica é 

constante?



PERGUNTA
PRA VOCÊ

Será que a força elástica é 

constante?

Resposta: Não

Então, vamos entender um pouquinho sobre ela?



A LEI DE

A força elástica é proporcional à sua 

deformação e é contrária à força 

externa aplicada.

HOOKE

“
”

Criada em 1660 pelo cientista Robert Hooke, a Lei 

de Hooke nos diz o seguinte:

MAS O QUE É QUE ISSO QUER DIZER?



VAMOS CONHECER A 
LEI DE HOOKE

Você já deve ter percebido que quando apertamos uma mola, 

ela se deforma e depois retorna ao seu estado natural. 



VAMOS CONHECER A 
LEI DE HOOKE

Mas você já notou que isso acontece porque ela reage com uma 
força oposta à força aplicada pelos seus dedos?



VAMOS CONHECER A 
LEI DE HOOKE

Matematicamente, isso é representado da seguinte forma:

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.



ATENÇÃO

Antes de utilizar a Lei de Hooke, 

sempre se atente às unidades de 

medida.

MAS

Se você esqueceu de anotar aí, volta ao slide anterior 

e dá uma olhadinha, isso é muito importante pra 

resolver as questões corretamente!



VAMOS CONHECER A 
LEI DE HOOKE

Perceba que a força elástica é diretamente proporcional 
tanto à constante elástica quanto à deformação da mola.

𝐹𝑒𝑙 = −𝑘𝑥

Ou seja,

Quanto maior o valor de k, maior deve ser a força;

E à medida que x varia, aumentando, a força elástica cresce, 
proporcionalmente a k.



VAMOS CONHECER A 
LEI DE HOOKE

Observe a figura abaixo: Note que a mola está presa a um
suporte e apresenta comprimento
L0 quando livre da ação de forças.
Esse comprimento é chamado
de comprimento natural.

A aplicação da força F à mola faz com
que ela estique passando a ter um
comprimento L.

A diferença entre L e L0 é a
deformação x da mola.

𝑥 = 𝐿 − 𝐿0



A LEI DE
HOOKE

E o seu gráfico

É possível construir um

gráfico que relaciona a

força elástica com o

módulo da deformação da

mola. Ao fazê-lo, o gráfico

terá o seguinte perfil:



A LEI DE
HOOKE

E o seu gráfico

E a partir do gráfico, nós

conseguimos calcular a constante

elástica (k):

𝐹𝑒𝑙 = −𝑘𝑥 → |𝐹𝑒𝑙| = 𝑘𝑥

40 = 𝑘 × 0,5 → 𝑘 =
40

0,5

𝑘 = 80 𝑁/𝑚

*

*Para o cálculo de k, usamos os valores 

em    módulo!

Vamos utilizar

esse ponto!

Mas poderia ter sido

qualquer outro ponto

pertencente à reta, viu?



FIXANDO O ASSUNTO...

(Makenzie-SP) A mola varia seu comprimento de 10cm para 22cm quando

penduramos em sua extremidade um corpo de 4N. Determine o comprimento

total dessa mola, quando penduramos nela um corpo de 6N.

a) 28cm

b) 42cm

c) 50cm

d) 56cm

e) 100cm
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SOLUÇÃO

Passo 1: Calcular k

𝐹𝑒𝑙

𝑃

|𝐹𝑒𝑙| = |𝑃|

𝑘 =
4

12
𝑁/𝑐𝑚

𝑥 = 22 − 10 → 𝑥 = 12

Através do equilíbrio de forças, nós sabemos que

Como vimos anteriormente,

6 =
4

12
𝑥 → 𝑥 = 6 ×

12

4
→ 𝑥 = 18 𝑐𝑚

Sendo assim,

Passo 2: Calcular a deformação para 6N

Calculando o valor de x, teremos:

𝐹𝑒𝑙 = 𝑘𝑥 → 𝑘 =
𝐹𝑒𝑙
𝑥

Passo 3: Somar a deformação com o comprimento

inicial
Portanto, o comprimento total será 10+18 = 28cm 



FIXANDO O ASSUNTO...

Assista o vídeo a seguir, faça anotações e reforce o seu aprendizado!

https://www.youtube.com/watch?v=C1eokifSpXs&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=C1eokifSpXs&t=1s


OBRIGADA!
Alícia e Mariana


