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Física 
 

 

1. INTRODUÇÃO: 

 
FÍSICA: É a ciência que estuda os fenômenos da natureza que não alteram a estrutura da matéria. 

Principais ramos de estudo da Física: 

MECÂNICA: Estudo dos fenômenos que produzem o movimento do corpo. 

TERMOLOGIA: Estudo provocado pelo calor. 

ONDULATÓRIA: Estudo dos fenômenos provocados por perturbações que se propagam num 

meio.  

ÓPTICA: Estudo dos fenômenos provocados pela luz.                                                  

MAGNETISMO: Estudo dos fenômenos provocados pelos ímãs. 

ELETRICIDADE: Estudo dos fenômenos provocados por cargas elétricas. 

 

OBSERCAÇÃO: Para resolver os problemas de Física, é necessário uniformizar as unidades de 

medida.  

 

LEMBRE QUE: 

 

 A unidade de medida de comprimento usado em Física é o metro (m) e os seus múltiplos e 

submúltiplos (Quilômetro, Hectômetro, decâmetro, decímetro centímetro e milímetro).  

 As unidades de medida de tempo usadas em Física são o segundo (s), minuto e hora. 

 A unidade de medida de massa usado em Física é o quilograma (kg) e os seus múltiplo e 

submúltiplos. 

 No Brasil o sistema de unidades adotado é o Sistema Internacional (SI), cuja unidade é 

conhecida como o MKS.    

Grandeza: Unidade Símbolo: 

Comprimento Metro m 

Massa Quilograma kg 

Tempo Segundo s 

 
A mecânica é dividida em 5 estudos diferentes: 

Cinemática: Estuda os movimentos dos corpos sem se preocupar com suas causas. 

Dinâmica: Estuda so movimentos dos corpos relacionando-o com suas causas. 

Estática: Estuda o equilíbrio dos corpos rígidos. 

Hidrostática: Estuda o equilíbrio dos líquidos. 

Gravitação: Estuda os fenômenos relacionados com a atração entre porções de matéria. 
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2.CINEMÁTICA: 
MOVIMENTO RETILÍNEO UNIFORME (MRU): Movimento sem muita variação de trajetória 

e ou com variações de velocidade e intervalos de tempo constantemente. 

Sistema de referência ou referencial: Corpo ou conjunto de corpos utilizado para determinar a 

posição de outros corpos no espaço. 

Corpo em movimento: Quando a posição de um corpo em relação a um referencial muda com o 

tempo. 

Corpo em repouso: Quando a posição de um corpo em relação a um referencial não muda com o 

tempo. 

Ponto material: Corpo cujas dimensões são desprezíveis.  

Móvel: É um corpo quando se encontra em movimento. 

Trajetória: Linha imaginária descrita por um corpo quando este está em movimento. Pode ser 

retilínea ou curvilínea (circular, elíptica, outras). 

Velocidade média: Relação entre intervalo de espaço (s = S – Sº) percorrido pelo móvel e o 

intervalo do tempo (t = T – Tº) de percurso. 

 Vm =  __(s = S – Sº)__ 

                 (t = T – Tº) 

Onde: 

(s = S – Sº)                          [S: Espaço final; Sº: Espaço inicial]. 

(t = T – Tº)                          [S: Tempo final; Sº: Tempo inicial]. 

Função horária da posição no MRU: S = sº + v. t 

Onde: 

S: Espaço final; sº: Espaço inicial; v: Velocidade e t: Tempo.  

Movimento uniforme: Executado por um móvel que apresenta velocidade constante no decorrer 

do tempo, ou seja: Vm = V. 

Intervalo de espaço: É a diferença entre duas posições ocupada por um móvel. (s = S – Sº).                  

Intervalo de tempo: É o tempo transcorrido por um móvel entre dois instantes. (t = T – Tº).                         

Transformação: É quando um problema de Física está com duas unidades de medidas diferentes e 

é necessário um cálculo matemático. 

 

Algumas velocidades médias 

Espécie m/s Km/h 

Homem caminhando 1,5 5,4 

Atleta 10 36 

Caracol 0,0015 0,0054 

Pombo-correio 18 65 

Avestruz 22 79 

Leopardo 30 108 

Automóvel 30 108 

Bala de metralhadora 700 2520 

Som no ar 330 1190 

Avião a jato 250 900 

Luz no vácuo 300.000.000 1.080.000.000 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MOVIMENTO RETILÍNEO UNIFORMEMENTE VARIADO: 

 
ACELERAÇÃO MÉDIA: É uma grandeza Física que indica uma variação de velocidade (v) em 

dado intervalo de tempo (t). 

 

MOVIMENTO UNIFORMEMENTE VARIADO: Executado por um móvel que apresenta 

aceleração constante no decorrer do tempo, ou seja: Am = A; 

 

Função horária da velocidade no MRUV: V = vº + a . t 

Onde: 

V: Velocidade final; vº: Velocidade inicial; a: Aceleração e t: Tempo.  

 

Função horária da posição NO MRUV: S = Sº + Vº . t + a . t ²  

                                                                                     2     
Ou s = a .t ²  quando Sº = 0 (parte da origem) e Vº = 0 (parte do repouso).   

                 2 

Onde: 

S: Espaço final; Sº: Espaço inicial; Vº: Velocidade inicial a: Aceleração e t: Tempo. 

 
Nos corpos em queda livre, a aceleração é igual a = g (g = aceleração da gravidade). 

 
LEMBRE QUE: 

 

 A gravidade é a atração exercida pela Terra sobre os corpos, fazendo-os cair. 

 O movimento é acelerado (v  0 e a  0) quando a velocidade aumenta no decorrer do 

tempo (exemplo: um corpo em queda livre). 

 



 O movimento é retardado (v < 0 e a < 0) quando a velocidade diminui no decorrer do 

tempo (exemplo: um carro em movimento quando é freado). 

 

4. AS FORÇAS EM MECÂNICA: 

 
FORÇA: É uma grandeza Física capaz de produzir ou modificar o estado de movimento de um 

corpo, equilibra-lo ou de causar-lhe uma deformação. 

 

ELEMENTOS DE UMA FORÇA: Ponto de aplicação, direção, sentido e intensidade ou módulo. 

 

MEDIDA DA FORÇA: É feita através de um dinamômetro. 

 

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA FORÇA: é feita por meio de um vetor, que é um segmento 

de reta orientado. 

 

UNIDADES DE MEDIDA DA INTENSIDADE DAS FORÇAS: 

a) NEWTON (N): É a força capaz de imprimir a um corpo de massa 1kg a aceleração 

de 1 m/s². 

b) QUILOGRAMA-FORÇA(kgf): É a força que, atuando sobre um corpo de massa 1 

kg, faz com que sua aceleração seja 9,8 m/s², quando atraído pela Terra. 

1 kgf = 9,8 N 

 

SISTEMA DE FORÇAS: Conjunto de forças que atuam sobre um corpo. Podem ser substituídas 

por uma única força, chamada de resultante ®. 

 

DETERMINAÇÃO DA RESULTANTE DE UM SISTEMA DE FORÇA: 

a) Quando as forças têm a mesma direção (reta segundo a qual a força age) e o mesmo 

sentido (orientação da força), basta soma-las. 

Exemplo: 

            3 N                     +                  2 N                            =                      5 N 

                                       +                                                    =  

 

 

b) Quando as forças têm a mesma direção e sentidos opostos, subtraem as forças de 

sentidos opostos. 

Exemplo: 

                 7 N                   -                      3 N                  =                     4 N 

              

                                          +                                             = 

 

c) Quando as forças têm o ponto de aplicação e são perpendiculares entre si, aplicando 

o Teorema de Pitágoras, determinam a direção e a intensidade da resultante. 

Exemplo: 

                            - - - - - - - - - - - - - -  | R 

                                                              | 

                    F¹                F²                   |         R² = F² + F²                                                            

                                                              | 

 

 



5. AS LEIS DA DINÂMICA: 

 
DINÂMICA: Parte da mecânica que estuda os movimentos levando em conta as suas causas, que 

são as forças.  

 

1ª LEI DE NEWTON OU PRINCÍPIO DA INÉRCIA: “Todo corpo tende a permanecer em 

estado de repouso ou de movimento retilíneo e uniforme, desde que forças não atuem sobre ele 

obrigando-o a mudar de estado”. 

 

2ª LEI DE NEWTON OU PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA DINÂMICA: “No que se refere 

à massa dos corpos existe uma relação de proporcionalidade entre a força que nela atua e a 

aceleração por ela adquirida”. F = m . a 

 

3ª LEI NEWTON OU PRINCÍPIO DA AÇÃO E REAÇÃO: “Para cada ação existe sempre uma 

reação de mesma direção e intensidade, mas de sentido contrário”.  

 

6. LEI DA GRAVITAÇÃO UNIVERSAL: 

 
MASSA: É a quantidade de matéria contida num corpo é também a medida da inércia, não varia 

conforme a localização do corpo no Universo. É medida em balanças.  

 

PESO: É a força com que um corpo é atraído por um astro, por ação da gravidade local é também 

uma grandeza variável conforme a localização do corpo no Universo. É medida em dinamômetros, 

suas unidades de medidas são o Newton (N) e o quilograma-força (kgf). 

 

RELAÇÃO PESO E MASSA: P = m . g 
Onde: P: Peso; m: Massa e g: Aceleração da gravidade. 

 

LEI DA GRAVITAÇÃO UNIVERSAL: Proposta por Newton: “Matéria atrai matéria na razão 

direta das massas e na razão inversa do quadrado da distância”. F = G . M . m  

                                                                                                                     d² 

Onde: F: Força de atração gravitacional entre os corpos; G: Constante da Gravitação Universal; M 

e m: Massas dos corpos e d: Distância entre o centro de dois corpos. 

 

 

                                                                                       Profº Mário César Castro. 
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Questionário 
 



 
 

1) Transforme: 

a) 12 minutos em hora: 

b) 0,54 km em metros: 

c) 2 horas e 15 minutos em segundos: 

d) 256 km em metros: 

2) Um trem percorreu o espaço de 30 km em meia hora. Qual foi a velocidade média do 

trem? 

3) Qual é o espaço percorrido por um móvel com velocidade constante de 60 km/h no 

intervalo de 480 minutos? 

4) Sabendo que a luz demora 8 minutos e 20 segundos para percorrer a distância do Sol a 

Terra e que a velocidade média da luz é de 300.000 km/s, calcule a distância do Sol á 

Terra? 

5) Quantos quilômetros percorrerá, em 30 minutos, um automóvel, em movimento 

retilíneo uniforme, com velocidade de 90 km/h? 

6) Um avião voa com velocidade constante de 800km/h. Calcule o espaço percorrido por 

ele em 18 minutos. 

7) Um menino sai de casa e caminha para escola, dando, em média um passo por segundo. 

Se o tamanho de seu passo é de 0,5 metros e ele gasta 50 minutos no trajeto, à distância 

entre sua casa e a escola, em metros é de quanto? 

8) Qual é a velocidade média, em km/h, de uma pessoa que percorre 1200 metros em 20 

minutos? 

9) Um automóvel parte do repouso e atinge a velocidade 15m/s ao fim de 3 segundos. Qual 

é a sua aceleração média? 

10) Um automóvel parte do repouso e, 5 minutos depois, atinge uma velocidade 1200 

m/min. Calcular a aceleração média por ele sofrida. 

11) Um ponto material em MRUV, no 3º segundo de seu movimento, tem velocidade de 15 

m/s e, no fim do 4º segundo, a velocidade é de 25 m/s. Qual é a sua aceleração? 

12) Calcular quantos minutos um avião gasta para atingir a velocidade de 640 km/h, após 

passar por um determinado ponto com velocidade de 160 km/h. 

13) Uma bola em movimento retilíneo uniforme acelerado percorreu 200 metros em 8 

segundos. Que distância percorreu nos 3 primeiros segundos? 

14) O que é força? 

15) Quais os elementos de uma força? 

16) Qual a diferença entre direção e sentido de uma força? 

17) Com representa uma força graficamente? 

18) Transforme: 

a) 98 N em kgf: 

b) 1000 kgf em N: 

19) O que é um sistema de forças? Como se denomina a força capaz de substituí-las? 

20) As forças F¹ = 80N, F² = 120N e F³ = 100N atuam num mesmo corpo e apresentam a 

mesma direção e o mesmo sentido. Qual é o valor da intensidade da resultante? Qual a 

sua direção? 

21) A força F¹ = 345N tem direção igual e sentido contrário a F² = 225N num mesmo 

corpo.Qual é a intensidade da resultante e a sua direção e sentido? 

22) Duas forças concorrentes, F¹ = 6N e F² = 8N, são perpendiculares entre si. Qual é o 

valor da intensidade da resultante desse sistema de forças? 

23) Qual é o princípio da inércia? 



24) Um corpo de massa 16 kg sofre a ação de uma força de 4N de intensidade. Qual é a 

aceleração adquirida pelo corpo? 

25) As lulas (moluscos) têm uma cavidade no corpo que se comunica com o exterior por 

meio de um funil, que elimina água a jatos. Graças a esses jatos, as lulas se 

movimentam em sentido contrário a eles. Cite a lei da dinâmica nesse caso. 

26) Qual é a diferença entre peso e massa? 

27) Se uma balança indica que você tem 48 kg de massa, qual será o seu peso aqui na Terra, 

onde g = 9,8 m/s²?  

28) Sabendo que a aceleração da gravidade (g) na lua é igual a 1,67 m/s², qual seria o seu 

peso nesse satélite da Terra se sua massa fosse 50 kg? 

29) Comente o trecho abaixo, sabendo-se que se necessita de no mínimo 20 linhas: 

“A Física nos dias de hoje”. 

 


