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1.APRESENTAÇÃO  

 

A produção dessa Sequência Didática é o fruto de um ano de estudos, na 

condição de participante do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE/2014, 

oferecido pelo Governo do Estado do Paraná como Formação Continuada. 

Este material é direcionado aos alunos do 1o ano do Ensino Médio que 

frequentam o CEEBJA – Professor Manoel Rodrigues da Silva de Maringá, cujo 

conteúdo estruturante é o Movimento, em que será dada ênfase a Dinâmica 

Newtoniana, em uma contextualização com a utilização de recursos experimentais. A 

abordagem destes conteúdos se dará de acordo com as Diretrizes Curriculares do 

Estado do Paraná para o Ensino de Física.  

Essa Sequência Didática visa contribuir com a formação de alunos enquanto 

cidadão espera-se que ocorra uma melhora na aprendizagem de Física de maneira 

que o aprendiz participe da construção de seu conhecimento e perceba que quanto 

maior a qualificação, melhores oportunidades surgirão em sua vida. Pretende-se 

utilizar como recurso de ensino, a experimentação, relacionando-a com o cotidiano 

dos alunos, incentivando-os a participar das atividades propostas, e a interagir com 

outros alunos, proporcionando a oportunidade de tornarem-se críticos, reflexivos e 

politicamente inserido no mundo globalizado.  

A ideia de elaborar a sequência didática objetivou a possibilidade de o professor 

trabalhar os tema de Física de forma que o professor seja capaz de verificar se os 

alunos estão compreendendo os conceitos presentes nos conteúdos em estudo, 

sobretudo, se os objetivos educacionais estão sendo atingidos. Almeja-se que esta 

proposta possa auxiliar o trabalho docente na sala de aula e cooperar de forma 

concreta para o processo de ensino e aprendizagem e principalmente apresentar uma 

metodologia para enriquecer as aulas de Física e inserir o aprendiz em uma efetiva 

participação na construção de seu conhecimento. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

 A Física é uma ciência que está presente em nosso dia-a-dia, desde a simples 

caminhada pela manhã até outras coisas mais complexas como, por exemplo, a 

elaboração de um sistema elétrico. Apesar, de essa ciência estar tão próxima de 

nossa realidade, a maioria dos estudantes tem grande ojeriza pela disciplina. 

Acreditam que essa ciência é desnecessária, e que não passa de um amontoado de 

símbolos e fórmulas que devem ser apenas memorizadas, com a falta de motivação 

no cotidiano escolar, e desânimo por ambas as partes “professor e aluno” causando 

a frustração e a insegurança por parte do professor e consequentemente desinteresse 

ou até mesmo a repugnância do estudante pelo aprendizado da Física. 

 Vivenciando essa realidade no cotidiano escolar acredita-se que é urgente que 

o professor busque novas formas, metodologias e procedimentos para despertar o 

interesse do aprendiz.  Nesse sentido, estamos de acordo com CLEBSCH e MORS 

sobre suas questões e propostas: 

 

[...] faz-se necessário criar alternativas e ferramentas que auxiliem o 

professor, promovendo ao máximo o crescimento cognitivo do aluno. De que 

forma os professores podem motivar seus alunos a se apropriar de 

conhecimentos, a fim de promover sua alfabetização científica e gerar 

autonomia e capacidade de tomar decisões? Como promover o entendimento 

do mundo físico, de modo que os alunos o vejam além da percepção imediata 

e ampliem sua visão de mundo? Apresentar ao aluno uma atividade escolar 

com uma apreciável componente de natureza lúdica pode, sem dúvida, levá-

lo a se interessar pelo tema curricular que se quer abordar. Esta ideia está 

longe de ser nova e original, mas se é uma constante em discussões 

pertinentes ao problema, o é devido ao seu sucesso. (CLEBSCH e MORS, 

2004,p.324)  

 

  

Em relação às dificuldades citadas acima, cabe ao educador fazer uma 

contextualização e experimentação do conteúdo, e utilizar outros recursos 

metodológicos pedagógicos que chame a atenção do aluno como ferramenta para 

decodificar os conteúdos complexos e tornar prazerosa sua descoberta. 

Acredita-se que um experimento de física pode auxiliar na construção do 

conhecimento, interagindo teoria, prática e realidade cotidiana, motivando o educando 

a questionar, formular hipóteses, desenvolver formas de testá-las e ainda modificá-las 

de acordo com os resultados 
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Por isso, nessa proposta de intervenção, pretende-se desenvolver atividades 

para alunos do CEEBJA, da primeira etapa de Física, cujo conteúdo estruturante é o 

Movimento, em que, será dada ênfase a Dinâmica de Newton com contextualização 

e utilização de recursos experimentais.  

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 Utilizar experimentos investigativos como instrumento para elaboração de 

significados na Física do Ensino Médio. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Contextualizar os conceitos da Mecânica Newtoniana, por meio de recursos 

experimentais, com alunos do Ensino Médio;  

 

 Investigar os conceitos de força e movimento utilizando recursos experimentais 

de baixo custo e simples elaboração, buscando despertar o interesse de alunos 

da EJA pela Física; 

 Mostrar a relação dos fenômenos físicos presentes na Mecânica Newtoniana 

com cotidiano de cada aprendiz; 

 Oportunizar a criatividade dos alunos incentivando-os na construção de seus 

experimentos. 

 

4. PÚBLICO ALVO 

 

 Alunos do primeiro ano do Ensino Médio   

 

5. METODOLOGIA ou ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

 Esta sequência didática é designada aos alunos do Ensino Médio do CEEBJA 

– Professor Manoel Rodrigues da Silva de Maringá e pode ser um material didático de 
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apoio aos professores. A aplicação da proposta pretende abranger todos os alunos 

do CEEBJA que demonstrem interesse e disposição para frequentar com regularidade 

as aulas a partir de um cronograma pré-estabelecido. 

A sequência didática exposta busca um conjunto de atividades, estratégias e 

intervenções ligadas entre si, como forma de estabelecer relações de diálogo entre 

professor e aluno. Para isso, propomos atividades inter-relacionadas e organizadas 

de acordo com os objetivos que o professor quer alcançar para a aprendizagem de 

seus alunos. Produzimos um material de apoio ao professor, orientando-o com 

detalhes sobre a montagem e utilização do experimento e quais conceitos físicos 

abordar em cada recurso experimental.  

 

6. PAPEL DO PROFESSOR 

 

 O professor deve deixar de simplesmente transmitir conhecimento para assumir 

o papel de criador de situações estimulantes, e as sequências didáticas contribuem 

para isso para isso seja possível para o professor e seus alunos Também deve 

estabelecer tarefas e criar regras de conduta, com a intenção de alcançar os objetivos 

de ensino e oportunizar situações para que o aluno assuma uma postura reflexiva e 

se torne sujeito do processo de ensino e aprendizagem. 

 

7. AVALIAÇÃO 

 

 A avaliação será contínua mediante a participação e desempenho obtidos na 

execução das atividades propostas em sala, de forma que o professor tenha 

condições de verificar se os alunos estão realmente compreendendo os conteúdos 

trabalhados e se os objetivos educacionais estão sendo atingidos. Será vista como 

processo e não como etapa final, assim será organizada, devendo atender aos 

objetivos previamente estabelecidos, tendo como principal finalidade acompanhar e 

aperfeiçoar o ensino-aprendizagem dos alunos, bem como diagnosticar seus 

resultados e atribuir-lhe valores. Dessa forma a avaliação será contínua, mediante a 

participação e desempenho obtido na execução das atividades propostas e da 

realização individual e ou coletiva de trabalhos, sem desconsiderar as avaliações com 

questões discursivas que se tornam indispensáveis para melhor definição e 

aproveitamento do aluno. A avaliação é um instrumento imprescindível de 
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aprendizagem, uma vez que o professor deve utilizá-la para o educando avançar na 

construção dos saberes. Além do mais, a avaliação permite ao aluno refletir se 

realmente aprendeu e se seu empenho valeu a pena. 

 

8. ESQUEMA DE ORGANIZAÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

 As atividades da sequência didática estão organizadas da seguinte forma: 

 

 

 Quadro 1: Esquema de organização das atividades da sequência didática. 

ATIVIDADES TEMAS 
NO DE 
AULAS 

Atividade 01  Estudo dos movimentos  4 

Atividade 02  Física tem história 4 

Atividade 03  Velocidade Média e Instantânea 6 

Atividade 04  Movimento Uniforme Variado 6 

Atividade 05  Por que o cinto de segurança nos protege? 4 

Atividade 06  1ª e 2ª Lei de Newton 2 

Atividade 07  Ação e Reação 4 

Atividade 08  Driblando o Atrito 2 

 

 

9. SEQUENCIA DIDÁTICA 

 

ATIVIDADE 1  

ESTUDO DOS MOVIMENTOS 

(Tempo estimado de quatro aulas de 50 minutos) 

CONTEÚDO ESTRUTURANTE: Movimento 

CONTEÚDO ESPECÍFICO: Referencial, espaço, repouso, movimento e intervalo de 

tempo, movimento progressivo e retrógrado 

OBJETIVOS: 

 Construir equipamentos para o uso nas práticas experimentais. 

 Observar o movimento de carrinhos movidos à pilha e reelaborar os conceitos 

de movimento, repouso e referencial 
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 Investigar através do movimento os conceitos de espaço, referencial, repouso, 

movimento e intervalo de tempo. 

 Diferenciar Movimento Progressivo de Movimento Retrógrado; 

 

 

PAPEL DO PROFESSOR 

 

 É preciso que o professor oriente como deva ser a observação, os 

procedimentos e explicite o modelo físico que explica as observações, dessa forma 

auxiliará os alunos na obtenção dos resultados e na formulação das conclusões a 

serem tiradas da atividade. Caso contrário, a atividade experimental será inútil, seja 

lá onde e como for feita. Deve-se ter em mente que a explicação do professor é 

essencial porque as, experiências não são autoexplicativas. Não basta realiza-las sem 

uma análise que gere diálogos onde são sanadas as dúvidas. Durante a experiência 

deverá ser utilizado o anexo 1, com os conceitos básicos para o experimento. 

O que se espera 

 Com base nas respostas e argumentações, o professor terá condições de 

observar o que os alunos sabem sobre Movimento e Repouso, como também dos 

conceitos prévios que eles têm de deslocamento, intervalo de tempo. 

Material didático-pedagógico e estratégias 

 Texto de apoio – Anexo 1 

 Um carrinho movido à pilha 

 Cronômetro 

 Uma pista ou “trajetória”, confeccionada com cinco metros de papel craft ou 

oleado (Escolher um ponto e associar a este ponto o valor zero “origem das 

posições” marcar os pontos equidistantes à direita deste ponto zero associar 

valores positivos e a esquerda valores negativos). 
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Encaminhamento da atividade 

 

 Estender o papel Kraft no chão e fixá-lo com fita crepe. Colocar o carrinho sobre 

o papel e acionar simultaneamente o cronômetro e o carrinho. Observe o 

fenômeno;  

Reflita e discuta  

 

01) Cite alguns objetos que estão parados e outros que estão em movimento no 

momento em que coloca o carrinho sobre o papel. 

Parado Movimento 

 

 

 

 

02) Cite alguns objetos que estão parados e outros que estão em movimento no 

momento em que o carrinho é acionado. 

Parado Movimento 

 

 

 

 

03)  O que acontece com a posição dos objetos que estavam em movimento ao longo 

do tempo? E com a posição dos que estavam parados? 

Parado Movimento 
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04) O que é repouso? 

05) Os objetos que estão parados estão em repouso?  

06)  As palavras “parado e repouso” tem o mesmo significado? Justifique. 

Primeiras Anotações: 

Questionando o movimento 

Considere as respostas obtidas no debate e responda: 

1. O que significa dizer que um corpo está em movimento? 

2. O que significa descrever um movimento? 

3. Quais as grandezas importantes para descrever e fazer previsões sobre um 

movimento? 

4. Em que você se baseia para afirmar que o carrinho está em repouso ou em 

movimento? 

 

Para refletir; 

Dois alunos viajam de avião. Um deles comenta: 

- O que estará pensando aquele senhor? Desde que saímos do 

aeroporto, ele olha pela janela sem se mover. 

O outro estudante, que acabou de ter uma aula de física, 

comenta: 

-Ele se moveu, sim, pois percorreu uns 200 quilômetros a 600 

quilômetros por hora! 

- Bem – explica o primeiro-, quero dizer que ele não se moveu na 

aeronave desde que começamos a viagem, pois permaneceu 

sentado olhando pela janela, sem um movimento sequer. 

-falar que alguém se moveu ou não- diz o outro- é relativo. Você 

se esqueceu de dizer com relação a que o senhor não se moveu. 

Em relação ao aeroporto, por exemplo, ele se moveu. 

O amigo pergunta: 

- Diga-me, então como eu deveria me expressar? 

Que resposta você daria para a última frase do diálogo? 
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EXERCÍCIOS  

 Com base do Anexo 1, responda os seguintes questionamentos referente ao 

estudo do movimento. 

 

1) Que referenciais usamos quando dissemos que o piloto do avião estava em 

repouso e em movimento? 

 

2) Tomando o Sol como referencial, a Terra está em repouso ou em movimento? 

 

3) Você, sentado em sua sala de aula, está em repouso ou em movimento em 

relação à Terra? 

4) Você, sentado em sua sala de aula, está em repouso ou em movimento em 

relação ao Sol? 

 

5) Na tabela abaixo, vemos como varia a posição de um móvel em função do tempo. 

Determine o intervalo de tempo e o deslocamento realizado pelo móvel entre 10 

e 30 segundos. 

 

6)  Na tabela abaixo, vemos a variação de posição de um móvel com o tempo. 

Determine o intervalo de tempo e o deslocamento realizado pelo móvel entre 0 e 

6 horas. 

 

 

7) Um veículo passa pelo km 152 de uma estrada e meia hora depois passa pelo km 

188, determine o deslocamento deste automóvel para este intervalo de tempo e 

classifique o movimento em progressivo ou retrógrado. 

 

8) Um motoboy sai da empresa que trabalha que está localizada no km 256 de uma 

rodovia estadual para fazer uma entrega para um cliente, cuja empresa se localiza 

t(s) 0 10 20 30 40 

s(m) -2 -1 0 2 5 

t(h) 0 2 4 6 

s(km) 700 600 500 400 
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no km 123 da mesma rodovia. Calcule o deslocamento realizado pelo motoboy e 

classifique seu movimento em progressivo ou retrógrado. 

 

ATIVIDADE 2  

 

FÍSICA TEM HISTÓRIA 

(Tempo estimado de quatro aulas de 50 minutos) 

CONTEÚDO ESTRUTURANTE: Movimento 

CONTEÚDO ESPECÍFICO: A contribuição de Galileu Galilei para a ciência   

OBJETIVOS:  

 Destacar as contribuições de Galileu para as ciências. 

Papel do professor 

 Esta atividade tem por objetivo criar a prática de leitura, de modo que os alunos 

consigam perceber na Física a relação com as demais áreas de conhecimento. 

Envolver os estudantes na discussão a respeito das contribuições de Galileu ao 

conhecimento do Movimento, a descoberta não foi ao acaso, mas sim, fruto do 

trabalho de longos anos. 

 

O que se espera 

 Espera-se que o aluno perceba o aspecto não linear da Ciência, que o 

estudante entenda que a Ciência é uma construção humana, caracterizada por leis, 

teorias e princípios elaborados pelo homem ao interpretar os fenômenos naturais.  

 

Material didático-pedagógico e estratégias 

 Texto para discussão em grupo 

 Vídeo: desenho animado Galileu 

 Projetor multimídia 
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Ecaminhamento da atividade 

 Nesta atividade o aluno irá fazer a leitura do Anexo 2; 

 Após a realização desta atividade apresentar: 

VÍDEO 1: “Desenho animado de Galileu” – YouTube. 

 Duração: 27min 37s. 

Para refletir e discutir: 

1) Por que Galileu é considerado por muitos o pai da ciência moderna? 

2) Com base na leitura e no desenho, tente explicar em que aspectos o método 

usado por Galileu para realizar seus experimentos e interpretar suas 

observações difere daqueles adotados até então. 

3) Dê dois exemplos de situação cotidiana em que o movimento pode ser 

considerado uniforme. 

 

ATIVIDADE 3  

 

VELOCIDADE MEDIA E INSTANTÂNEA 

(Tempo estimado de seis aulas de 50 minutos) 

CONTEÚDO ESTRUTURANTE: Movimento 

CONTEÚDO ESPECÍFICO: Velocidade Média e instantânea 

OBJETIVO:  

 Construir equipamentos para o uso nas práticas experimentais. 

 Calcular a velocidade média do carrinho; 

 Observar e comparar o movimento dos carrinhos e da esfera de aço e formar 

conceitos de movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo variado. 
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Papel do professor 

 Esta atividade tem momento Lúdico que tem por finalidade o Estudo do 

Movimento, orientar os alunos para que compreendam os tipos de movimentos e 

determinar a velocidade média. 

O que se espera 

 Que o aluno visualize, compare os diferentes tipos de movimentos e determine 

a velocidade média. 

Material didático-pedagógico e estratégias 

 Um carrinho comum que se desloque em linha reta. 

 Um carrinho a pilha que se desloque em linha reta. 

 Um carrinho com controle remoto que se desloque em linha reta. 

 Uma trajetória confeccionada em papel Kraft ou oleado de 5m. 

 Cronômetro 

 Um metro de mangueira transparente de 1 cm de diâmetro. 

 Um sarrafo de madeira ou uma barra de alumínio para fixar a mangueira (pode 

usar uma régua de 60 cm).  

 Óleo de soja ou água. 

 Uma esfera de aço de 6 a 8 mm de diâmetro. 

 Uma garrafa PET transparente. 

 Rolha de borracha para vedar a mangueira. 

 Percevejos. 

 Caderno e caneta ou lápis 

Encaminhamento da atividade 

 Parte 1 

 Exposição do conteúdo pelo professor para que o aluno possa reconhecer e 

compreender o conceito da grandeza velocidade. 

 Estender o papel Kraft ou oleado no chão e fixá-lo com fita crepe; 

Parte 2 

I. Escolha o ponto de partida, tomando como referencial: (S0=0, S0 >0, S0<0); 

II. Coloque o carrinho ao lado da trajetória e zere o cronômetro; 
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III. Acione simultaneamente o cronômetro e o carrinho, anotando em uma tabela 

os valores da posição S e o tempo correspondente t; 

 

 

IV. Com base nos dados da tabela, calcule S e t para os diferentes intervalos de 

tempo; 

V. Calcule a velocidade média Vm do carrinho, considerando os dados do item 

anterior. 

 O cálculo da velocidade deu positivo ou negativo? O que significa este 

resultado? 

Parte 3 

1. Estender a trajetória e coloque o carrinho com orientação oposta, ao do 

primeiro; 

2. Zere o cronômetro; 

3. Acione simultaneamente o cronômetro e o carrinho, anotando em uma tabela 

os valores da posição S e o tempo correspondente t; 

 

 

 

4. Com base nos dados da tabela, calcule S e t para os diferentes intervalos 

de tempo; 

5. Calcule a velocidade média Vm do carrinho, considerando os dados do item 

anterior. 

6. Observar e anotar qual o tipo de movimento ( Progressivo ou Retrógrado); 

 O cálculo da velocidade deu positivo ou negativo? O que significa este 

resultado? 

t(s)    

S(m)    

t(s)    

S(m)    
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 Por que no M.R.U. a velocidade Instantânea possui o mesmo valor que a 

velocidade média? 

Parte 4 

I. Estender a trajetória no chão, fixando-a com fita crepe. 

II. Coloque um carrinho comum para se movimentar sobre a trajetória e observe seu 

movimento. 

III. Faça o mesmo com o carrinho à pilha e com o carrinho com controle remoto. 

IV. Coloque os três para se movimentarem ao mesmo tempo.  

 

Debate Inicial 

 Existe diferença entre os movimentos dos três carrinhos? Comente. 

Parte 5 

1. Em uma distância de 5 metros marque a posição inicial e final da trajetória. 

2. Um dos participantes percorre essa distância, enquanto o outro, como auxílio 

do cronômetro, faz a leitura do intervalo de tempo gasto, anotando essa 

medida. 

3. Repita o procedimento anterior aumentando a rapidez com que se caminha ao 

longo do percurso. 

4. De posse da anotação do tempo gasto, calcule a velocidade escalar média em 

m/s e em km/h, tanto para o primeiro movimento (mais lento), quanto para o 

segundo (mais rápido). 

5. Exponham em um cartaz os cálculos e todas as anotações. 

Discussão dos resultados 

1) Durante o experimento foi proposto que a velocidade variasse. Quando a 

velocidade aumentou, o que aconteceu com o valor do tempo total para efetuar 

o movimento? Por que isso aconteceu? 
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2) O que aconteceria com a velocidade se, após iniciar o percurso, o estudante 

parasse por algum tempo antes de retomar a caminhada? A expressão para o 

cálculo de velocidade escalar média ainda poderia ser utilizada nessa 

situação? Justifique. 

3) Pode-se dizer que o movimento realizado é uniforme? Justifique. 

4) Estabelecendo um eixo como referência de sentido positivo, como você poderia 

ter velocidade positiva e negativa? 

Parte 6 

CONSTRUÇÃO DO EXPERIMENTO: 

1) Encher com óleo de soja ou água a mangueira, colocando imersa a esfera de 

aço, vedando suas extremidades. 

2) Fixar a mangueira ao longo do sarrafo usando “braçadeira”, feitas de garrafa 

PET e percevejos. 

3) Com canetas que fixam no plástico, fazer marcas equidistantes sobre a 

mangueira ou utilizar uma régua de 60 cm. 

4) Incline o sarrafo colocando a extremidade onde está à esfera de aço sobre um 

ou dois livros para manter a inclinação constante. 

5) Observe o movimento da esfera de aço. 

6) Repita a experiência junto com os carrinhos. 

 Existe diferença entre o movimento da esfera de aço e o movimento dos 

carrinhos? Comente. 

 

EXERCÍCIOS: 

Com base Anexo 3, resolva: 

1) Faça a conversão dos seguintes valores de velocidade: 

a) 252 km/h para m/s: __________________________ 

b) 6 m/s para km/h: ____________________________ 

c) 2,25 m/s para km/h: _________________________ 

d) 90 km/h para m/s: ___________________________ 
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2) Entre dois pontos de ônibus, na rodovia 376 entre Mandaguaçu e Maringá, uma 

circular desenvolve velocidade média de 72 km/h. Se o intervalo de tempo gasto 

nesse percurso é de 240 s, calcule a distância que separa esses dois pontos. 

 

3) Um automóvel partiu do km 10 de uma rodovia às 8 horas da manhã e chegou ao 

km 250 às 12 horas. Calcule a velocidade escalar média do motociclista nesse 

percurso. 

 

4) Quanto tempo demora um móvel para percorrer 5 km com velocidade média de 20 

m/s. 

 

5) A velocidade de um ônibus é de 20 m/s. Qual o deslocamento que o ônibus realiza 

em 6 min? 

 

6) Um carro realiza um deslocamento de 72 km em 1 hora, enquanto um ônibus 

realiza um deslocamento de 500m em 25 segundos. Qual dos veículos tem maior 

velocidade? 

 

ATIVIDADE 4  

MOVIMENTO UNIFORMEMENTE VARIADO 

(Tempo estimado de seis aulas de 50 minutos) 

CONTEÚDO ESTRUTURANTE: Movimento 

CONTEÚDO ESPECÍFICO: Aceleração média e instantânea  

OBJETIVO:  

 

 Construir equipamentos para o uso nas práticas experimentais. 

 Mostrar as características do MRUV por meio da relação de espaço percorrido 

pela esfera no plano inclinado, com o tempo utilizado no percurso. 

Papel do professor 

 Nesta atividade serão utilizados experimentos, texto e vídeo para verificação e 

cálculo da aceleração. 
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O que se espera 

 Que o aluno compreenda os conceitos de aceleração para o movimento 

uniformemente variado. 

 

Material didático-pedagógico e estratégias 

 2 lâmpadas fluorescentes (queimadas) com pelo menos 1 m de comprimento. 

 Uma bolinha de aço (sem defeito). 

 1 cronômetro 

 Fita crepe (adesiva) 

 Durex 

 

Encaminhamento da atividade 

 

CONSTRUÇÃO DO EXPERIMENTO: 

 

1. Com a fita crepe junte as duas lâmpadas (passando 2 voltas inteiras de fita crepe, 

para que fiquem ligadas bem firmes), formando assim um "trilho", onde a esfera 

possa rolar. 

 

2. Divida o trilho em 4 partes iguais, marcando-o com fita crepe (fora do “caminho”da 

esfera), a cada 25 cm. 

 

Parte 1 

 Coloque um calço de aproximadamente 3 cm para que o “trilho” tenha uma leve 

inclinação para diminuir um pouco a velocidade da esfera e ficar mais fácil a 

medida dos intervalos de tempo. 

  Observe o movimento da esfera de aço no trilho e anote. 

 Meça o tempo gasto pela esfera ao percorrer, a partir da extremidade elevada, as 

distâncias 25 cm, 50 cm, 75 cm e 100 cm. Cuidado com os erros de paralaxe e de 

discrepância para não comprometer os resultados da pesquisa. Para uma medida 

repita a operação 5 vezes e preencha as tabelas seguinte: 
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TABELA – 1 

Tempo S1 =25 cm S2 =50 cm S3 =75 cm S4 =100 cm 

t1     

t2     

t3     

t4     

t5     

Média 
aritmética 

 t1 =  t2  t3  t4 

 

 Vamos fazer a normalização, dividindo a medida de cada distância pela medida da 

primeira (25 cm) e dividindo a medida de cada intervalo de tempo pela medida do 

primeiro intervalo, preenchendo a tabela seguinte: 

TABELA - 2 

Distâncias Intervalos de tempo 

S1 =  t1 = 

S2 =  t2 = 

S3 =  t3 = 

S4 =  t4 = 

 

01) O movimento da esfera de aço é igual ao movimento dos carrinhos observados 

anteriormente? Comente. 

 

02) Existe alguma relação entre a distância percorrida e o referente tempo gasto para 

percorrê-la? Qual? 

 

03) Quais fatores podem influenciar seus resultados? 

04) Com os dados da tabela – 2 calcule a velocidade com que a esfera percorreu a 

distância de: 

a) 25 cm: 

b) 50 cm: 

c) 75 cm: 

d) 100 cm: 

 

05) Como você denominaria o movimento adquirido pela esfera? 

 

06) Determine o valor da aceleração escalar média da esfera. 
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Parte 2 

 

  Para melhor compreensão do conceito de aceleração será apresentado um 

vídeo da coleção “Aulas de Física em flash”, aceleração, seção 1,2 e 3. 

http://www.profanderson.net/files/aulasemflash/aula_06-aceleracao.php 

 

 

EXERCÍCIOS: 

Com base Anexo 4, resolva: 

 

01)  Determine a aceleração escalar média, no SI, de um móvel que aumenta sua 

velocidade de 72 km/h para 144 km/h em 10 s. 

 

02)  Um veículo parte do repouso, animado de aceleração escalar constante e igual a 

5 m/s2. Calcule a velocidade escalar do automóvel 15 s após a partida. 

 

03)  Um ônibus está a 30 m/s quando seus freios são acionados, garantindo-lhes uma 

aceleração de retardamento de módulo 2 m/s2, suposta constante. Determinar 

quanto tempo decorre até o automóvel parar. 

 

04)  Um avião parte do repouso e em 20 s alcança a velocidade de decolagem de 360 

km/h. Supondo que seu movimento seja uniformemente acelerado, calcule a 

aceleração do avião durante o movimento. 

 

05)  Uma motocicleta viaja no sentido retrógrado de uma trajetória, aumentando sua 

velocidade, a partir do repouso, para 108 km/h em 10 s. Determine sua aceleração, 

em m/s2. 

 

 

ATIVIDADE 5  

 

POR QUE O CINTO DE SEGURANÇA NOS PROTEGE? 

 

(Tempo estimado de quatro aulas de 50 minutos) 

CONTEÚDO ESTRUTURANTE: Movimento 

CONTEÚDO ESPECÍFICO: As Leis de Newton  

OBJETIVO:  

 Verificar e observar as Leis de Newton. 

http://www.profanderson.net/files/aulasemflash/aula_06-aceleracao.php
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 Analisar a segurança e a resistência de equipamentos como o cinto de 

segurança e os airbags; 

 Conscientizar a turma sobre a importância de se ter prudência no trânsito. 

 

Papel do professor 

 

 

  Discutir a segurança no trânsito com os alunos, apoiando-se nos princípios 

físicos envolvidos em uma colisão. Inicie a aula comentando com os alunos sobre o 

aumento na quantidade de acidentes de trânsito com vítimas fatais. Pergunte à turma 

se alguém já se envolveu em um acidente ou se conhece alguém que já tenha se 

envolvido em algum. Com base nas respostas, questione os estudantes sobre os 

mecanismos de proteção aos passageiros existentes nos automóveis. Quais 

mecanismos eles conhecem? Lembre a turma de que, por mais equipado que esteja 

o carro com cintos de segurança e/ou airbags, a melhor proteção é seguir os preceitos 

da direção defensiva e andar sempre dentro dos limites de velocidade estabelecidos. 

Lembre-os, também, de que nunca se deve dirigir depois de beber. Chame a atenção 

da turma para o fato de que o uso do cinto é mais seguro do que o uso do airbag, mas 

em caso de acidentes, o ideal é utilizar ambos. Lembre os alunos de que o airbag 

complementa a ação do cinto, mas não o substitui. O airbag, isoladamente, não inibe 

os movimentos bruscos que o corpo pode experimentar e tem a possibilidade maior 

de não funcionar. Enfatize para a classe que o cinto de três pontas distribui melhor a 

força pelo corpo, diminuindo a pressão exercida sobre as partes do corpo nas quais o 

cinto se apoia, por isso ele é mais adequado do que os outros. Enquanto os alunos 

resolvem os problemas, você deve orientar os grupos e solucionar eventuais dúvidas. 

Se perceber que há questionamentos comuns, retome os conteúdos ainda não 

compreendidos pelos estudantes. 

 

O que se espera 

 

 

  A ideia é que cada grupo crie uma campanha para incentivar a população a 

utilizar o cinto de segurança. Os estudantes devem utilizar os dados e informações 

apresentadas na reportagem de Veja para elaborar os slogans da campanha. 
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Material didático-pedagógico e estratégias 

 

Reportagem da VEJA: 

 O paradoxo do cinto de segurança - 30/11/2011; 

 Se possível, computadores com acesso à internet, ou ao Anexo 5. 

 

Encaminhamento da atividade 

 

1ª etapa  

 Organize a classe em grupos de quatro ou cinco alunos. 

 Peça que leiam a reportagem "O paradoxo do cinto de segurança "Publicada 

em Veja e discutam as questões abaixo, registrando as respostas no caderno: 

 

a) O que é mais seguro: o cinto de segurança ou o airbag? Por quê? 

 

b) Por que o cinto de três pontos é mais seguro do que o cinto preso apenas na 

barriga ou preso apenas diagonalmente? 

 

c) Quais dados estatísticos podem ser utilizados para justificar o uso do cinto de 

segurança pelos usuários de automóveis? 

 

 Reserve alguns minutos para discutir as respostas elaboradas pelos grupos. 

 Peça aos alunos que produzam uma propaganda passível de ser veiculada nas 

emissoras de rádio da cidade.  

 Dê um tempo para que os grupos criem a propaganda e, para concluir, solicite 

que apresentem os slogans aos colegas. 

 

2ª etapa  

 Leve os alunos ao laboratório de informática. 

 Peça que acessem o endereço http://abr.io/1Ygo para assistirem a um vídeo 

que apresenta vários testes de resistência de veículos (crash tests). 

 Retome os grupos das aulas anteriores, peça que cada um dos grupos escolha 

um modelo de veículo apresentado no vídeo e faça a análise aprendida na 

http://veja.abril.com.br/301111/paradoxo-cinto-seguranca-647527.shtml
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segunda aula de acordo com dados reais. Para isso, eles devem supor que o 

carro no teste colide a 100km/h e pesquisar no site do fabricante, na parte de 

especificações do veículo, as dimensões do automóvel. Com base nesses 

dados será possível estimar a distância percorrida pelo carro até parar. 

 Quando os grupos terminarem, peça que apresentem os resultados para a 

classe e discuta as respostas com a galera. 

 

 É possível identificar qual dos modelos seria o mais seguro? 

 

 

ATIVIDADE 6  

PRIMEIRA E SEGUNDA LEI DE NEWTON 

(Tempo estimado de duas aulas de 50 minutos) 

CONTEÚDO ESTRUTURANTE: Movimento 

CONTEÚDO ESPECÍFICO: Inércia e Princípio fundamental da dinâmica  

OBJETIVO:  

 Abordar as Leis de Newton de maneira menos tradicional, buscando um maior 

interesse dos alunos pelos conteúdos; 

 Construir equipamentos para o uso nas práticas experimentais. 

 Verificar e observar as Leis de Newton. 

 Determinar o valor da força resultante. 

Papel do professor 

 O professor deverá demonstrar através dos experimentos a Inércia. Nesta 

etapa também será realizada a transposição dos conteúdos científicos da primeira e 

segunda lei de Newton através do anexo 6. 

O que se espera 

 Que o aluno visualize a Inércia e relacione com o uso do cinto de segurança e 

situações do dia a dia.  
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 Resolva os exercícios da segunda lei de Newton e compreenda a diferença 

entre massa e peso. 

Material didático-pedagógico e estratégias 

 objeto levemente “pesado” (moeda, arruela, etc). 

 um cartão de cartolina ou outro papel duro qualquer. 

 um copo vazio. 

 Televisão pendrive. 

Encaminhamento da atividade 

Parte 1 

I. Coloque o cartão sobre o copo e, sobre o cartão coloque o objeto que você 

escolheu. 

II.  Puxe o cartão de maneira brusca. 

 

Figura 1: Inércia Fonte:  

http://www.pucsp.br/pos/cesima/schenberg/alunos/fernandacardoso/Leis%20de%20Newton.htm. 

Acesso em 28/11/2014. 

 

III. Consulte o texto em anexo. 

IV. Quando você estiver dentro de um ônibus, procure fazer a seguinte 

experiência: ao perceber que o ônibus está se deslocando em linha reta com 

velocidade aproximadamente constante, jogue um objeto (um chaveiro, por 

exemplo) verticalmente para cima. 

 

Agora Responda: 

 

01)  O objeto, ao cair, retorna às suas mãos? 

02)  Por que ele não cai atrás de você? 

03)  Use seus conhecimentos sobre inércia para explicar o resultado da experiência. 

http://www.pucsp.br/pos/cesima/schenberg/alunos/fernandacardoso/Leis%20de%20Newton.htm
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04)  Uma pessoa está em pé no vagão de um trem. Diga (justificando) o que acontece 

com a pessoa quando o trem: 

a) Inicia o movimento. 

b) Já em movimento, faz uma curva para a direita. 

c) Chegando a uma estação, reduz a velocidade.  

 

 05) O que o uso dos cintos de segurança tem a ver com o princípio da inércia? 

 

Parte 2 

 

Exposição da segunda lei pelo professor. 

Parte 3 

 

Assistir o VÍDEO 2: Qual a diferença entre peso e massa? - YouTube. 

Duração: 1 min e 02s. 

 

EXERCÍCIOS 

 

 Com base no Anexo 06 resolva os seguintes exercícios 

01)  Uma bola com massa de 3 kg desliza em um plano horizontal, com aceleração de 

10 m/s². Determine o valor da força que age sobre ela. 

 

02) Um bloco com massa de 4 kg sofre a ação de uma força igual a 10 N. Determine 

a aceleração que ele adquire. 

 

03) Um corpo é submetido à ação de uma força de 30 N, adquirindo uma aceleração 

de 5 m/s². Determine a massa do corpo. 

 

04) Um móvel sofre a ação de uma força de 8N, adquirindo uma aceleração de          

4m/s². Calcule a massa do móvel. 

 



29 

 

05) Um carrinho de brinquedo tem massa 0,2 kg e sofre a ação de uma força igual a 

1 N. Qual a aceleração adquirida pelo carrinho? 

 

06)  A massa de um garoto é 60 kg. Determine o peso do garoto: 

a) Na Lua onde g=1,6 m/s2. 

b) Num ponto distante da Terra onde g= 6 m/s2. 

 

07)  Um corpo encontra-se em repouso sobre um plano horizontal, na superfície da 

Lua; outro corpo, com massa igual à do primeiro, está sobre um plano idêntico, na 

superfície da Terra. Onde precisaremos fazer mais força, para acelerar os corpos? 

 

08)  Qual a massa de um corpo que pesa 900 N? 

 

09)  Determine o valor da força horizontal que, agindo sobre um corpo com peso de 

50 N, faz com que ele adquira uma aceleração de 0,4 m/s², sobre um plano 

horizontal. 

 

10)  Uma bola tem peso de 6 N e encontra-se em repouso sobre um plano horizontal. 

Uma força, constante e horizontal, de 2 N passa a agir sobre a esfera. Calcule a 

aceleração adquirida pela esfera. 

 

ATIVIDADE 7  

 

AÇÃO E REAÇÃO 

(Tempo estimado de quatro aulas de 50 minutos) 

CONTEÚDO ESTRUTURANTE: Movimento 

CONTEÚDO ESPECÍFICO: Ação e Reação  

OBJETIVO:  

 Abordar as Leis de Newton de maneira menos tradicional, buscando um maior 

interesse dos alunos pelos conteúdos; 

 Construir equipamentos para o uso nas práticas experimentais. 
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 Observar o fenômeno da ação e reação. 

Papel do professor 

 Interagir com o aluno é fundamental, a fim de se construir um ambiente que 

contribua para o aprendizado. Durante o experimento o professor tem a oportunidade 

de direcionar o conteúdo, explorando as aplicabilidades. O professor deve levar o 

aluno a vislumbrar as possibilidades de alcançar conhecimento.  

 

O que se espera 

 

 Espera-se o envolvimento do aluno no experimento e nas discussões, tal que 

tenha condições de questionar e compreender a terceira Lei de Newton. 

Material didático-pedagógico e estratégias 

• embalagem de filme fotográfico (potinho plástico). 

• tampa de garrafa PET. 

• bicabornato de sódio. 

• canudo de refrigerante. 

• linha de pesca. 

• fita crepe. 

• água  

 Ímã 

 Prego 

 balão (bexiga). 

• linha de pesca ou linha grossa (de 5 a 7m). 

• fita adesiva, de preferência, “Durex”. 

 

Encaminhamento da atividade 

Parte 1 

I. Corte um pedaço de canudo do mesmo comprimento do potinho. 

II. Fixe o canudo longitudinalmente ao potinho com fita crepe. 

III. Encha um pouco menos da metade do volume do potinho com água. 
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IV. Coloque bicarbonato de sódio na tampa de garrafa PET, o suficiente para que a 

tampa não afunde ao ser colocado sobre a superfície da água. 

V. Tampe o potinho, agite-o e, com a linha esticada, solte-o. 

 

 Observe o que ocorre, reflita e elabore uma teoria para explicar o fenômeno para 

sua turma. 

 

Parte 2 

I. Sobre uma mesa lisa, coloque um pequeno imã e um prego, aproximando-os até 

que você possa perceber a atração entre eles. Mantenha-os nesta posição. 

II. Mantendo o ímã fixo, solte o prego. Ele se desloca em direção ao ímã? 

III. Voltando à posição inicial, mantenha fixo o prego e solte o imã. Ele se desloca 

em relação ao prego? 

 Então, podemos concluir que, se o ímã exerce uma força sobre o prego, este 

também exerce uma força sobre o ímã. Que lei da física é evidenciada nesta 

experiência? 

Parte 3 

I. Corte um pedaço de canudo de 5 a 10 cm. 

II. Encha o balão, provisoriamente, para escolher o local onde fixar o canudo, de 

modo que o balão fique paralelo ao canudo. Fixe o balão no canudo com fita 

adesiva. 

III. Passe a linha de pesca através do canudo. 

IV. Amarre uma das pontas do fio em algum lugar mais alto 

V. Encha o balão e, com a linha esticada, solte-o. 

 

01) O que aconteceu com o balão? 

02) Que teoria explica este fenômeno? 

03) Tem alguma relação com a parte 1 e parte 2 desta atividade? 

 

ATIVIDADE 8 

 

DRIBLANDO O ATRITO 

(Tempo estimado de duas aulas de 50 minutos) 

CONTEÚDO ESTRUTURANTE: Movimento 
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CONTEÚDO ESPECÍFICO: Leis de Newton  

OBJETIVO:  

 Abordar as Leis de Newton de maneira menos tradicional, buscando um maior 

interesse dos alunos pelos conteúdos; 

 Construir equipamentos para o uso nas práticas experimentais. 

 Verificar e observar as Leis de Newton. 

 Observar o fenômeno da ação e reação. 

 

Papel do professor 

 Inicie a aula dizendo aos alunos que vocês trabalharão o conceito de Atrito, 

algo que está presente em quase todos os momentos das vidas de cada um de nós. 

Verifique se alguém sabe o que é ou o que significa a palavra atrito. Aproveite a deixa 

para explorar brevemente com a turma o que é. Com base nessas informações 

explique o que significa, e explore as aplicações no movimento dos corpos. Em 

seguida, estimule os alunos a participarem da aula montando o experimento e dando 

oportunidade de observarem as situações que envolvem os movimentos. 

Contextualize com a realidade da turma e peça que imaginem exemplos de 

aplicações. 

O que se espera 

 Que o aluno visualize e entenda quando o atrito é útil, quando ele é prejudicial 

e verifique os meios de transportes que utilizam deste fenômeno.  

 

Material didático-pedagógico e estratégias 

• texto  em anexo. 

• um CD ou DVD velho, que você não usa mais. 

• uma tampa de garrafa PET.  

• bexiga. 
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• fita crepe. 

• cola Super Bond. 

• se preferir, massa Durepoxi (para encher a tampa de garrafa PET). 

 

Encaminhamento da atividade 

I. Com cola Super Bond fixe, com a parte interna para cima, a tampa de garrafa 

PET bem no centro do CD. 

II. Com um alfinete aquecido até ficar rubro, faça um furo no centro da tampa de 

garrafa PET. 

III. Encha a bexiga e encaixe a bexiga na tampa da garrafa.  

IV. Libere o dispositivo sobre o tampo horizontal de uma mesa ou sobre a água, 

registrando as suas observações. 

 

Figura 2: Verificando a influência do atrito no Disco flutuante  

Fonte:http://educador.brasilescola.com/estrategias-ensino/verificando-influencia-atrito-no-disco-

flutuante.htm . Acesso 30/11/2014. 

 

01) O que você observa? 

02) Pesquise que meios de transporte que utilizam este fenômeno. 

 

 

 

 

 

 

http://educador.brasilescola.com/estrategias-ensino/verificando-influencia-atrito-no-disco-flutuante.htm
http://educador.brasilescola.com/estrategias-ensino/verificando-influencia-atrito-no-disco-flutuante.htm
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ANEXO 1 

 

 

 

ESTUDO DO MOVIMENTO 

 

 Desde criança, cada um de nós pode observar as transformações que ocorrem 

continuamente no espaço em que vivemos.  São tantas as dúvidas que cada temos 

tantos são os “porquês” aos quais gostaríamos de dar uma resposta. A curiosidade 

humana pode ser compreendida de várias maneiras: alguns dizem que vem de uma 

necessidade de sobrevivência, outros dizem que é uma forma de prazer ou, ainda, no 

pensamento religioso, que é uma forma de conhecer a Deus. Mas, uma coisa não 

podemos negar: o homem é curioso!  

 O forte barulho do trovão ou a luz forte do raio tiram o seu sono quando chove? 

Por que os objetos caem? Por que as coisas materiais têm cores diferentes? Como 

as aves voam? Por que a Lua gira ao redor da Terra? A Terra está parada? A Física 

nos habilita a responder estas perguntas e muitas outras mais. Ela nos dá a 

capacidade de prever e planejar, de compreender e de nos aventurarmos no 

desconhecido. 

 

 

 AFINAL, O QUE É FÍSICA? 

 

 Cientificamente, sabemos que Física é uma ciência experimental que analisa 

os fenômenos que ocorrem na Natureza, como o movimento dos astros, força e 

movimento de corpos ou objetos, as trocas de calor e seus efeitos, a propagação das 

ondas e a eletricidade que busca a compreensão científica dos comportamentos 

naturais e gerais do mundo em nosso torno. 

 Mas, essa ciência não consegue responder a muitas perguntas básicas. Por 

exemplo: a Física descobriu que matéria atrai matéria, mas não responde por que 

essa atração ocorre. É um fato experimental: cabe a ela descobrir a lei que rege essa 
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atração, ou seja, relacionar a força de atração com as massas que se atraem e com 

a distância entre elas, além de investigar se o meio ambiente influi ou não nessa força. 

A Física descobriu também que certas partículas possuem uma propriedade, à qual 

se deu o nome de carga elétrica, que as diferencia de outras partículas, mas não 

responde o que é, concretamente, carga elétrica: cabe a ela relacionar as forças entre 

essas partículas com suas cargas e com a distância entre elas, investigar a influência 

do meio ambiente nessas forças e as importantes consequências da presença da 

carga elétrica. 

 A Física é uma ciência tão presente em nossas vidas, que não podemos 

dispensá-la. Suas leis governam as coisas mais modestas: como o movimento de uma 

cadeira; as mais cotidianas: como o relógio; as mais tremendas: como a bomba 

atômica; as mais misteriosas: como os raios cósmicos; as mais fantásticas: como os 

foguetes e satélites. Praticamente tudo que fazemos envolve Física. Se o indivíduo 

por exemplo acende a luz. - Eletricidade; se vai ao banheiro e olha no espelho – Óptica 

então, podemos dizer que não vivemos sem física, e cada vez mais ela se torna 

necessária. 

 

 ÁREAS DE ESTUDO DA FÍSICA 

 

 

 Os estudos sobre a Física, desenvolvidos desde a Antiguidade, estavam 

agregados à área do conhecimento denominada Filosofia Natural, cujo objetivo era 

estudar a natureza em todos os seus aspectos. A revolução científica, nos séculos 

XVI e XVII, deu início à Física como um ramo independente da Filosofia Natural. A 

partir daí, a Física passou a restringir-se aos estudos dos fenômenos naturais. 

 Os conhecimentos que se estruturaram e foram organizados até o final do 

século XIX atualmente fizeram parte do que denominamos FÍSICA CLÁSSICA.  Para 

facilitar o seu estudo costuma-se dividi-la. Até o início do século XX, as principais 

partes da Física eram: a Mecânica, a Termodinâmica, e o Eletromagnetismo.  

 No decorrer do século XX e início do século XXI, a partir de grandes 

descobertas, surgiram novos ramos, entre eles: Física Atômica e Nuclear, Mecânica 

Quântica, Relatividade. 
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 CIÊNCIA E MÉTODO 

 

 Muitas pessoas imaginam que as perguntas religiosas estão completamente 

separadas das perguntas científicas, mas isso 

nem sempre é verdade. Por exemplo, Isaac 

Newton, quando criou o conceito de força, 

queria evidenciar a ação de Deus no mundo. 

Suas perguntas eram religiosas e se 

confundiam com as científicas. 

  O método científico tem permitido à 

humanidade construir conhecimentos sobre o 

mundo, propiciando compreender e controlar a 

natureza em alguns aspectos. 

O método experimental surgiu com GALILEU, 

por volta de 1600. Ele foi o primeiro a 

descrever esse método no seu estudo sobre a 

queda livre dos corpos. 

 O estudo de Galileu analisou o movimento acelerado de um corpo ao descer 

um plano inclinado. O movimento de queda nesse tipo de plano reproduz a mesma 

estrutura da queda vertical diluindo a aceleração e sendo mais fácil de obter as 

medidas. Galileu refez esse experimento repetidas vezes e registrou varias 

observações e medições sobre as condições da queda chegando a seguinte 

conclusão: 

 Quando abandonamos dois corpos no mesmo instante e da mesma altura, eles 

chegam juntos ao solo, ainda que tenham massas diferentes. 

Na época, essa conclusão causou muitas desconfianças. Ainda hoje elas chegam a 

surpreender. Mas o importante é que a forma como Galileu realizou e descreveu o 

experimento permitia que qualquer pessoa pudesse reproduzi-lo em outro local e com 

outros materiais, obtendo os mesmos resultados. Isso representou um grande avanço 

para a ciência. 

 O método científico é usado como uma maneira de estudar fenômenos e, por 

meio de observações e experimentos, chegar a conclusões que confirmem hipóteses 

elaboradas (opiniões baseadas em fatos). 

 

Figura 3: Galileu Galilei - Fonte: 

http://efisica.if.usp.br/mecanica/curioso/hi

storia/galileu/ . Acesso : 20/11/2014. 

http://efisica.if.usp.br/mecanica/curioso/historia/galileu/
http://efisica.if.usp.br/mecanica/curioso/historia/galileu/


39 

 

 A IMPORTÂNCIA DAS MEDIÇÕES 

 O ato de medir está ligado à ideia de comparar e expressar por meio de 

números quantas vezes isto é menor ou maior que aquilo. Desde que o homem 

começou a medir, inúmeras unidades foram criadas. Cada povo ou país tinha suas 

unidades de medida, e durante muitos séculos houve grande anarquia com respeito 

às unidades, dificultando o relacionamento entre os países e retardando o 

desenvolvimento da ciência. 

 A Revolução Francesa resolveu unificar as unidades de medida, e em 20 de 

maio de 1875, foi realizada a “Convenção do Metro”, com a presença de 17 países. 

A partir de então, outras Convenções foram realizadas procurando melhorar e 

coordenar os sistemas de unidades criadas. 

 Os Sistemas de Unidades são conjuntos de unidades utilizadas para medir as 

diversas grandezas físicas. 

 

 GRANDEZAS FÍSICAS 

 A ideia de grandeza está relacionada a algo que pode ser medido, comparado 

à determinada unidade de medida. São várias as grandezas envolvidas no estudo 

da Física, entre elas comprimento, área, volume, massa, densidade, tempo, corrente 

elétrica, temperatura, velocidade, distância. 

 As UNIDADES DE MEDIDA, são estabelecidas em relação a certos padrões, e 

o conjunto de padrões de medida utilizado pela comunidade científica constitui o 

SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES, conhecido pela, sigla SI, que 

utilizaremos em todo este curso. 

 As unidades fundamentais do SISTEMA INTERNACIONAL (SI), são: 

Grandeza física 
Unidades 

Fundamentais 
Símbolo  

Comprimento metro m 

Massa quilograma kg 

Tempo segundo s 

Intensidade de corrente elétrica Ampére A 

Temperatura kelvin K 

Quantidade de matéria Mol mol 

Intensidade luminosa Candela Cd 
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 Notas: Os símbolos das unidades de medida devem sempre ser escritos em 

letras minúsculas (tal como m para metro, s para segundo, kg para quilograma). Se o 

símbolo se refere a algum cientista, ou seja, é um nome próprio, deve ser 

representado com letra maiúscula (como A de Ampère ou K de Kelvin). 

 Quando escrito por extenso, mesmo que sejam nomes próprios, os nomes das 

unidades devem iniciar com letras minúsculas (tal como metro, ampère, kelvin, etc). 

O SI também é denominado MKS, onde as letras M, K e S correspondem às iniciais 

de três unidades do SI: 

 

 Comprimento Massa Tempo 

MKS M kg S 

 

2. CINEMÁTICA 

 

 É uma das áreas da Física que estuda o movimento dos corpos sem se 

preocupar em analisar as causas, independente do que faz os corpos se 

movimentarem. 

 

REFERENCIAL 

 

 Para analisar o movimento de um corpo, é preciso adotar um referencial. 

Como na cinemática não há a preocupação com estudo das causas do movimento, 

não se exige muito rigor na adoção de um referencial, o que significa dizer que 

qualquer referencial pode ser adotado. 

 Assim:  

 Se o referencial adotado for o Sol, a Terra se move em relação a ele; 

 Se o referencial adotado for a Terra, o Sol se move em relação a ela. 

 

PONTO MATERIAL 

 

 Ponto material é todo corpo cujas dimensões são desprezíveis em relação às 

distâncias que envolvem este corpo no estudo de determinado fenômeno. 

 Um corpo pode ser ponto material num movimento e não ser ponto material em 

outro movimento. Se um caminhão percorre um trajeto entre duas cidades distantes 
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200 km uma da outra, ele é considerado um ponto material, pois seu comprimento 

(em torno de 12 m a 22 m), comparado ao do percurso, pode ser desprezado. O 

mesmo caminhão, fazendo manobra no interior de um pátio, não pode ser considerado 

um ponto material, pois seu tamanho não pode ser desprezado quando comparado 

ao tamanho do pátio de manobra. 

 

MÓVEL 

 

 Em alguns casos, quando não se deseja especificar o corpo que se encontra 

em movimento, usamos o termo móvel. Para considerar um corpo como sendo um 

móvel, é necessário saber, primeiramente, se ele pode se movimentar em relação ao 

referencial adotado. Um poste de iluminação pública, por exemplo, não é considerado 

um móvel em relação à Terra, pois está fixo nela, porém é um móvel em relação ao 

Sol, pois muda de posição, no decorrer do tempo, em relação a ele. 

 Móvel é qualquer corpo que pode mudar de posição, no decorrer do tempo, em 

relação a um determinado referencial. 

 

TRAJETÓRIA 

 

 O caminho percorrido por uma moto durante o seu percurso de uma cidade a 

outra corresponde à sua trajetória. 

  Trajetória é a linha formada por 

todos os pontos ocupados sucessivamente 

por um móvel, pode ser retilínea ou 

curvilínea e depende sempre do referencial 

em que se encontra o observador.Suponha 

um avião que voa horizontalmente com 

velocidade constante. Se num certo instante 

ele abandonar uma carga, em relação ao 

piloto a trajetória da carga é descrita será uma 

reta vertical. Para um observador parado no solo, que observa lateralmente o 

movimento, a trajetória da carga será descrita por uma curva. A trajetória da carga 

depende do referencial em que se encontra o observador. Para o piloto do avião, a 

Figura 4: Movimento – trajetória -  Fonte: 

http://luznafisica.wikidot.com/movimento-

trajetoria. Acesso: 28/11/1014. 

http://luznafisica.wikidot.com/movimento-trajetoria
http://luznafisica.wikidot.com/movimento-trajetoria
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trajetória é retilínea, mas para o observador no solo a trajetória é curvilínea, na 

forma de um arco de parábola. 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAÇO 

 

 Nas estradas brasileiras, 

encontramos pequenas placas com 

a unidade de medida km 

acompanhada de um número. O 

número indica a distância, em 

quilômetros, a que o referido ponto 

da rodovia se encontra da origem. 

Entende-se por origem o quilômetro zero da rodovia.  

 Na física, a essa numeração, como no caso das rodovias, chamamos de 

espaço. Assim, podemos dizer que o espaço é o número (acompanhado de uma 

unidade de comprimento) que indica a posição de um corpo ao longo de uma trajetória. 

 O módulo do espaço de um determinado ponto da trajetória indica a distância 

desse ponto â origem da trajetória. 

 

DESLOCAMENTO ESCALAR ( S ) 

 

 Para chegarmos ao conceito de deslocamento escalar, vamos considerar um 

carro, conforme a ilustração, onde as placas colocadas à margem da pista 

representam uma escala numérica com origem no zero. O sentido crescente dessa 

escala representa o sentido da trajetória. 

Num mesmo movimento, para diferentes referenciais, podemos 

encontrar diferentes trajetórias, portanto a trajetória também depende do 

referencial adotado. 

 

Figura 5:  Ponto da Trajetória. Fonte: 

http://www.exatas.net/estudo_dos_movimentos.htm. 

Acesso: 28/11/2014. 

http://www.exatas.net/estudo_dos_movimentos.htm
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Figura 6: Deslocamento – carro. Fonte: http://ensinodematemtica.blogspot.com.br/p/fisica.html. 

Acesso: 28/11/2014 

 Ao ser disparado o cronômetro, no instante t0 = 0, o carro estava junto à placa 

que registra 30 km. Nesse instante, a posição inicial do carro é S0 = 30 km. 

 Ao travar o cronômetro no instante final t = 2 h (duas horas depois), o carro 

estava passando pela placa que registra 190 km. Nesse instante, a posição escalar 

final do carro é S = 190 km. 

 A ideia de deslocamento escalar, simbolizada por S, representa a diferença 

entre as posições escalares ocupadas pelo carro nos instantes final e inicial: 

0S = S - S  

Onde: S   deslocamento 

 S  posição final 

 S0 posição inicial 

Assim:      0S = S - S  

S0 = 30 km     S  = 190 - 30 

S = 190 km     S = 160 km 

 

INTERVALO DE TEMPO 

 

 A Idea de intervalo de tempo, simbolizado por  t, representa a diferença entre 

os instantes final e inicial. 

0t = t - t  

Onde: ∆t   intervalo de tempo 

 t   tempo final 

 t0   tempo inicial. 

http://ensinodematemtica.blogspot.com.br/p/fisica.html
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Assim:      0t = t - t  

t0 = 0 h     ∆t = 2 - 0 

t = 2 h      ∆t = 2 h     

 

MOVIMENTO DE UM CORPO 

O movimento faz parte da nossa vida diária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Todos os planetas do Sistema Solar movimentam-se em torno do Sol, o qual, 

por sua vez, se encontra em movimento em relação a outras estrelas. Podemos 

concluir dessa maneira que o movimento está presente no cotidiano. 

 

 REPOUSO E MOVIMENTO 

 É claro que o movimento e o repouso (ausência de movimento) são conceitos 

bastante simples, e todos nós temos pelo menos uma noção intuitiva de quando um 

corpo está em repouso ou em movimento. Mas, apesar de nossa familiaridade com o 

movimento, certas perguntas a seu respeito são difíceis de responder à primeira vista. 

Exemplo: 

 

 

Figura 8: Avião a jato. Fonte: http://exameinformatica.sapo.pt/noticias/software/2013-04-11-hacker-

conseguiu-atacar-sistema-de-gestao-de-voo-de-um-aviao. Acesso: 24/11/2014. 

Figura 7:  Atleta em movimento. 

Fonte: http://revistas.unijorge.edu.br/corpomovimentosaud. 

Acesso: 24/11/2014. 

Em nossa vida diária 

observamos pessoas 

andando, animais 

correndo, água fluindo, 

barcos se deslocando, 

etc. 

http://exameinformatica.sapo.pt/noticias/software/2013-04-11-hacker-conseguiu-atacar-sistema-de-gestao-de-voo-de-um-aviao
http://exameinformatica.sapo.pt/noticias/software/2013-04-11-hacker-conseguiu-atacar-sistema-de-gestao-de-voo-de-um-aviao
http://revistas.unijorge.edu.br/corpomovimentosaud
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 Na figura, vemos o piloto de um avião a jato que se prepara para aterrissar. O 

piloto está em repouso ou em movimento? 

 Para respondermos a essa pergunta, devemos tomar alguma coisa como base. 

Assim, podemos dizer que o piloto está em repouso em relação ao avião, mas em 

movimento em relação à Terra. 

 Percebemos, então, que é impossível dizer se um corpo está em repouso ou 

em movimento, sem especificar em relação a quem ou a que isso acontece. Por isso, 

dizemos que as noções de repouso e de movimento são relativas. 

 

O corpo que utilizamos para verificar se outro corpo está em repouso ou em 

movimento chama-se referencial. 

 

 É importante notarmos que um mesmo corpo pode estar em repouso com 

relação a um referencial e em movimento com relação a outro. É o caso do piloto que 

se encontrava em repouso com relação ao avião e em movimento com relação à 

Terra. 

 Outro aspecto que merece atenção é que a escolha do referencial, é feita de 

modo totalmente arbitrário. Devemos levar em consideração apenas as condições 

específicas de uma determinada situação. 

 Depois de escolhido o referencial, podemos dizer se um corpo está em repouso 

ou em movimento, considerando apenas a sua distância até o referencial. 

 

Se a distância entre o corpo e o referencial varia com o tempo, dizemos que ele 

se encontra em movimento; se essa distância permanece sempre a mesma, 

dizemos que o corpo está em repouso. 

 

MOVIMENTOS PROGRESSIVO E RETRÓGRADO 

 

 

 

Se o ciclista se desloca no mesmo sentido adotado para a 

trajetória, dizemos que seu movimento é progressivo. 

 

 

 

 

Figura 9: Movimento Progressivo. Fonte: 

http://www.geocities.ws/saladefisica8/cinematica/muv.html. Acesso: 28/11/2014. 

http://www.geocities.ws/saladefisica8/cinematica/muv.html
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Se o ciclista se desloca no sentido contrário ao adotado para a 

trajetória, dizemos que seu movimento é retrógrado. 

 

 

 

 

Exercícios resolvidos: 

 

1) Um automóvel desloca-se do km 20 até o km 65 de uma rodovia, sempre no 

mesmo sentido. Determine a variação de espaço percorrida por ele. 

Resolução: 

S = 65 km 

S0 = 20 km 

            S = S – S0   S = 65 – 20     S =     45 km 

 

2) Um caminhão fez uma viagem a partir do km 120 de uma rodovia, indo sempre 

no mesmo sentido até o marco zero da mesma.  

a) Qual o deslocamento do caminhão? 

b) Qual o tipo de movimento descrito (Progressivo ou retrógrado)? 

Resolução: 

S0 = 120 km 

S = 0 km 

S = S – S0   S = 0 – 120  S =   - 120 km 

O caminhão movimentou-se em sentido contrário ao da trajetória, portanto seu 

movimento é retrógrado. 

 

 

 

 

Figura 10: Movimento Retrógrado. Fonte: 

http://www.geocities.ws/saladefisica8/cinematica/muv.html. Acesso: 28/11/2014. 

http://www.geocities.ws/saladefisica8/cinematica/muv.html
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ANEXO 2 

 

 

 GALILEU E O NASCIMENTO DA CIÊNCIA MODERNA  

Galileu e o Nascimento da Ciência Moderna 

 No clima cultural do Renascimento surge o 

astrônomo italiano GALILEU GALILEI (1564 - 

1642), que tem um papel preponderante na criação 

da Ciência Moderna.  Galileu é considerado por 

muitos o pai da ciência moderna porque foi o 

primeiro a combinar observação experimental com 

a descrição dos fenômenos num contexto teórico, 

com leis expressas em formulação matemática. 

Pode-se dizer que Galileu marcou a transição da 

filosofia natural da Antigüidade ao método científico 

atual. Segundo Galileu, o universo é "um grande 

livro que continuamente se abre perante nossos 

olhos", mas "que não se pode compreender antes de entender a língua e os caracteres 

com os quais está escrito. Ele está escrito em língua matemática, os caracteres são 

triângulos, circunferências e outras figuras geométricas, sem cujos meios é impossível 

entender humanamente as palavras; sem eles nós vagamos perdidos dentro de um 

obscuro labirinto". Isso significa que a linguagem matemática é, para Galileu, 

fundamental para a explicação dos fenômenos naturais. Galileu deu contribuições 

significativas ao conhecimento do movimento, e dentre elas destacam-se os seguintes 

temas: 

2.1. Movimento Uniforme 

 Galileu teceu importantes considerações sobre o movimento uniforme. Ele 

percebeu que é impossível decidir sobre quem está em movimento, no caso de dois 

objetos isolados dos demais, com movimentos uniformes. Pode-se tão somente dizer 

Figura 11: Galileu Galilei - Fonte: 

http://efisica.if.usp.br/mecanica/curio

so/historia/galileu/  Acesso : 

20/11/2014. 

http://efisica.if.usp.br/mecanica/curioso/historia/galileu/
http://efisica.if.usp.br/mecanica/curioso/historia/galileu/
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que um está em movimento em relação ao outro. Esta idéia foi também apresentada 

por Giordano Bruno. Além disso, ele percebeu que os movimentos uniformes são 

equivalentes. Com base nessas observações formulou-se muito depois o chamado 

princípio da relatividade de Galileu, que estabelece que as leis físicas são as mesmas 

para observadores em movimento relativo uniforme, quando o espaço e o tempo são 

considerados independentes entre si e absolutos.  

2.2. Movimento dos Projéteis 

 Galileu empreendeu uma série de estudos sobre a queda livre dos corpos. 

Dessa forma, estabeleceu as equações básicas do movimento uniformemente 

acelerado, embora o tenha feito para o caso específico da queda livre. Compreendeu 

ainda que a trajetória dos projéteis, na ausência da resistência do ar, é uma parábola.  

2.3. Movimento do Pêndulo Simples 

 Galileu percebeu que o período do movimento pendular não depende da 

amplitude [...] Este fato [...] veio a revolucionar a forma de medir intervalos de tempo 

e, portanto, de construir relógios. Medidas de tempo são imprescindíveis na 

observação dos fenômenos físicos. Foi, entretanto, na Astronomia que Galileu 

realizou o trabalho mais polêmico. Em 1609 aperfeiçoou o telescópio e, através da 

interpretação que deu ao que nele observava, lançou novas luzes sobre o Universo 

em que vivemos, mas, principalmente, estabeleceu um novo procedimento para 

chegar ao conhecimento da Natureza e mudou a visão de mundo dominante na época. 

[...] 

 Com as observações experimentais, Galileu ampliou o conhecimento 

astronômico em vários aspectos[...] 

 Talvez pela forma de Galileu argumentar sobre os fenômenos com análise 

quantitativa e cuidadosa, contrariando procedimentos e visão de mundo que eram 

aceitos há séculos e defendidos [...] por setores poderosos, não só da Igreja mas 

também por cientistas de prestígio, aliada ao seu estilo polêmico, apaixonado, e um 

tanto irônico quando se referia aos que defendiam idéias diferentes das suas, ele 

sofreu um processo que o obrigou, para salvar sua vida, a abjurar seus "erros e 

heresias".[...]  em 1616 condenou a idéia do heliocentrismo [...]. Galileu foi acusado 

de estar contrariando uma verdade divina [...] e por isto foi julgado pelo Santo Ofício 

da Igreja Católica. [...] 
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 A "confissão" [...] salvou-lhe a vida mas Galileu foi obrigado a uma forma de 

reclusão, parecida com a atual prisão domiciliar[...]. Nesse período, porém, ainda 

publicou um trabalho referente à mecânica e resistência dos materiais. [...]  

 Além de privilegiar a observação para o entendimento de um fenômeno natural, 

Galileu introduziu a incorporação da linguagem matemática à ciência moderna, 

transformando o conhecimento num saber ativo, isto é, que não se limita a contemplar 

a natureza, mas consegue até transformá-la através da técnica. Por outro lado, no 

contexto moderno, ao contrário do que ocorreu até a Idade Média, o conhecimento 

passa a ser fragmentado em ciências particulares, produzindo uma visão parcial e 

especializada do mundo. 

Disponível em: http://efisica.if.usp.br/mecanica/curioso/historia/galileu/ 

Acesso em: 20/11/14. 
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ANEXO 3 

 

 

VELOCIDADE ESCALAR MÉDIA (Vm) 

Frequentemente podemos verificar diversas situações em que utilizamos 

velocidade: bater um bolo, praticar natação, digitar textos, corridas de carro e 

pedestres, etc. 

Na Mecânica, muitas vezes é importante conhecermos a rapidez com que um móvel 

sofre uma mudança de posição. A grandeza física que indica tal rapidez é denominada 

velocidade escalar média, representada por Vm. O conceito de velocidade média é 

definido a partir do deslocamento de uma partícula ou ponto material. Como a 

velocidade é um vetor, essa definição se refere apenas ao módulo da velocidade 

média. Por definição, o módulo da velocidade média de um ponto material é a razão 

entre o deslocamento ∆S de um móvel e o intervalo de tempo ∆t correspondente. 

Já estudamos as variações ocorridas com a posição escalar e observamos que, 

entre os registros da posição escalar inicial S0 e da posição final S, decorre um 

intervalo de tempo (t = t – t0). Falta saber com que rapidez ocorre essas variações. 

Se dividirmos a variação da posição do móvel (S) pelo intervalo de tempo (t) 

decorrido, teremos a velocidade escalar média (Vm). 

0

0

tt

SS

t

S
Vm









  

Portanto, a velocidade escalar média de um móvel pode ser determinada pelo 

quociente da variação da sua posição escalar S pelo intervalo de tempo t 

considerado. 

 

VELOCIDADE INSTANTÂNEA 

 Durante uma viagem de carro, a velocidade pode assumir diferentes valores. 

Todos os valores são indicados no velocímetro, colocado no painel do carro. O 

TEXTO - 3 
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velocímetro indica a velocidade no momento da leitura, ou seja, a velocidade escalar 

instantânea. 

 

UNIDADES DE VELOCIDADE 

 

 No Sistema Internacional (SI), a posição é medida em metros (m) e o tempo, 

em segundos (s): unidade de medida de velocidade  m/s. 

 Uma unidade muito comum para a medida da velocidade é o km/h, usada nos 

velocímetros dos automóveis. 

Há situações nas quais precisamos adequar as unidades de medida de km/h 

para m/s ou vice-versa. 

 

Se 1 km = 1 000 m e 1 h = 3 600 s, então: 

 

                                                     ou            

Regra prática de conversão entre km/h e m/s: 

 

 

 

 

Exercícios resolvidos 

1) Transforme: 

a) 15 m/s em km/h  15 x 3,6 = 54 km/h 

b) 50 m/s em km/h  50 x 3,6 = 180 km/h 

c) 108 km/h em m/s  108  3,6 = 30 m/s 

d) 90 km/h em m/s  90  3,6 = 25 m/s 

2) Um ônibus percorre 36 km em meia hora. Qual a sua velocidade média em m/s? 

Dados:  

S = 36 km            t = 0,5 h               Vm = ? m/s 

Km/h m/s 

 3,6 

x 3,6 

  



52 

 

      
36

72 /
0,5

m m m

S
V V V km h

t


    


 

3)  Calcule a velocidade média de um móvel que percorreu 300 km em um tempo de 

5 horas. 

Resolução: 

S = 300 km                     

t = 5 h 

4) Um veículo trafegou por uma rodovia federal passando pelo km 55 às 9 h e pelo 

km 235 às 11 h, isto é, 2 horas mais tarde. Sabendo-se que nesse intervalo de 

tempo o veículo ficou estacionado na lanchonete do km 137, determine a 

velocidade média resultante em km/h e em m/s. 

Resolução: 

S0 = 55 km 

S = 235 km 

t0 = 9 h 

t = 11 h 

 

 

O deslocamento foi de: 

S = S – S0      S = 235 – 55      S = 180 km 

E o intervalo de tempo foi de: 

t = t – t0      t = 11 – 9      t = 2h 

Logo, a velocidade escalar média foi de: 

hkmVV
t

S
V mmm /90

2

180





  

Para transformar km/ em m/s, temos: 

Vm = 90 km/h = 90  3,6   Vm = 25 m/s 

 

 

 

 

 

hkmVV
t

S
V mmm /60

5

300







A velocidade escalar média é calculada sobre todo o período de tempo 

transcorrido, sem se descontar o intervalo em que o veículo permaneceu 

estacionado. 
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ANEXO 4 

 

MOVIMENTO RETILÍNEO UNIFORMEMENTE VARIADO (MRUV) 

 O conceito de movimento retilíneo uniformemente variado pode ser 

entendido pelos enunciados: 

 - Um móvel executa movimento retilíneo uniformemente variado quando sua 

trajetória for retilínea e sua aceleração escalar for constante. 

 - Um móvel tem movimento retilíneo uniformemente variado quando sua 

trajetória for retilínea e sua velocidade aumentar (ou diminuir) em quantidade e 

tempos iguais. 

 Se você observar o velocímetro de um carro em movimento verá que, em geral, 

seu ponteiro estará a cada instante indicando um valor diferente.  Então, a velocidade 

do carro estará variando durante o movimento. Quando isto ocorre, dizemos que o 

movimento é variado. 

 Os movimentos variados são encontrados com maior frequência na natureza 

do que o movimento uniforme que estudamos anteriormente: uma pessoa andando 

pelas ruas, um automóvel no trânsito, um corpo ao cair, etc., em geral deslocam-se 

em movimentos variados. 

 

CONCEITO DE ACELERAÇÃO (MRUV) 

 

 

Suponha que uma pessoa esteja 

observando o velocímetro de um carro em 

movimento retilíneo e que tenha feito as 

seguintes anotações: 

 

TEXTO - 4 

Figura 12: Carro em movimento acelerado e Caminhão em movimento retardado. Fonte: 

http://www.alunosonline.com.br/fisica/movimento-acelerado-retardado.html. acesso dia 28/11/2014. 

http://www.alunosonline.com.br/fisica/movimento-acelerado-retardado.html
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1a observação  .................................................................... 30 km/ h 

2a observação (1 s após a 1a)   ........................................... 35 km/ h 

3a observação (1 s após a 2a)   ........................................... 40 km/ h 

4a observação (1 s após a 3a)   ........................................... 45 km/ h 

 

 Podemos notar que o valor da velocidade está aumentando de 5 km/ h em 

cada 1s. Quando temos um movimento variado como este, no qual o valor da 

velocidade aumenta de quantidades iguais em cada 1 s, dizemos que o movimento é 

uniformemente acelerado. 

 Se a velocidade diminui de quantidades iguais em cada 1 s, dizemos que o 

movimento é uniformemente retardado.  Veja o exemplo seguinte: 

1a observação  ...................................................................... 30 km/ h 

2a observação  (1 s após a 1a)  ............................................. 28 km/ h 

3a observação  (1 s após a 2a)  ............................................. 26 km/ h 

4a observação  (1 s após a 3a)  ............................................. 24 km/ h 

 

 Observe o caminhão, neste exemplo, o valor da velocidade diminui de 2 km/ h 

em cada 1 s. 

 Sempre que a velocidade de um corpo sofre uma variação, dizemos que este 

corpo possui uma aceleração, isto é: a ideia de aceleração está sempre ligada à 

variação da velocidade. 

 

ACELERAÇÃO ESCALAR MÉDIA (am) 

A aceleração escalar média é uma grandeza física que mede a rapidez com 

a velocidade escalar de um móvel varia. 

A aceleração escalar média (am) de um móvel pode ser calculada pela razão 

entre a variação  da sua velocidade (V) e o intervalo de tempo (t) correspondente. 

 

                              

 0

0

tt

VV

t

V
am
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UNIDADEDES DE ACELERAÇÃO 

Como decorrência da definição, é possível deduzir que a unidade de medida 

de aceleração corresponde à razão entre a unidade de medida de velocidade e a 

unidade de medida do tempo. 

No Sistema Internacional (SI), a unidade de medida de aceleração é: 

                                       
2

/
/

sm
s

sm
  

 Podem ser usadas outras unidades de medida, como km/h2 entre outras. 

Exercícios resolvidos 

1) A velocidade escalar de um móvel é de 10 m/s e após 12 s, sua velocidade é de 

70 m/s. Qual foi a aceleração do corpo? 

Resolução: 

V0=10m/s            

V =70 m/s 

t = 12 s 

Usando a equação da definição, temos: 

 

                          
2

/5
12

60
smaa

t

V
a 




  

 

2) Um motorista dirige seu carro com velocidade escalar de 30 m/s, ao avistar o sinal 

vermelho, aciona o freio durante 3 s até parar.Nesse intervalo de tempo, determine: 

a) A aceleração escalar. 

b) O tipo de movimento descrito (acelerado ou retardado). 

Resolução: 

 

a) V0 = 30 m/s 

V = 0 (até parar)         smaa
t

VV
a mmm /10

3

3000 






  

t = 3 s  

V = V – V0  V = 70 – 10    V = 60 m/s 
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b) Se V  V0, em valor absoluto, a velocidade escalar que o veículo descreveu 

no intervalo de tempo determinado. Assim, podemos dizer que o 

movimento descrito por ele é retardado. 

 

3) O piloto de um avião precisa atingir a velocidade de 360 km/h, partindo do repouso, 

com aceleração escalar média de 4 m/s2 antes de decolar. Nessas condições: 

a) Quantos segundos serão necessários para alcançar seu objetivo? 

b) Que tipo de movimento o avião descreve (aceleração ou retardado)? 

 

Resolução: 

a) V0 = 0 m/s 

V = 360 km/h  V = 360  3,6   V= 100 m/s 

a = 4 m/s2 

 

stt
a

VV
t

t

VV
a

m

m 25
4

010000 









  

 

b) Como V  V0, ou seja, em valor absoluto a velocidade cresceu no intervalo 

de tempo considerado. Portanto, o movimento descrito pelo avião é 

acelerado. 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

ANEXO 5 

 

O PARADOXO DO CINTO DE SEGURANÇA 

Nenhum invento moderno salvou mais vidas do que ele e, no entanto, poucos 

dispositivos provocaram tanta irresponsabilidade do ser humano 

Carlos Eduardo Entini 

 

Figura 13: Paradoxo cinto de Segurança. Fonte: http://veja.abril.com.br/301111/paradoxo-cinto-

seguranca-647527.shtml. Acesso: 30/11/2014. 

 UMA NOVA ORDEM: A criação de Nils Bohlin, de 1959, reinventou o modo de 

vender automóveis. Antes, importavam a velocidade, a potência e a estética. A partir 

do cinto, a segurança ganhou espaço vital (Foto: Divulgação). A preocupação com a 

segurança dos ocupantes de veículos nasceu antes mesmo de eles terem motor. No 

início do século XX, o francês Gustave-Désiré Leveau notou que em algumas carroças 

de tração animal as pessoas eram arremessadas para fora em caso de queda do 

cavalo. A constatação de que um aumento na velocidade produzia crescimento igual 

de acidentes fez Leveau criar os chamados suspensórios de segurança. Não 

funcionaram como se imaginava. Depois deles, veio o cinto preso apenas na barriga 

e o resultado foram graves ferimentos abdominais nas batidas muito fortes. Brotou 

então a ideia de pôr as faixas diagonalmente e em testes de laboratório dava-se o 

horror de cabeças decapitadas em bonecos de plástico. 

Tudo mudou definitivamente quando, em 1959, a Volvo sueca pediu a um 

engenheiro de 38 anos, Nils Bohlin, que trabalhava com cadeiras ejetáveis de jatos, 

que aplicasse seus conhecimentos aos carros. Sua criação o cinto de três pontos, 

TEXTO - 5 

http://veja.abril.com.br/301111/paradoxo-cinto-seguranca-647527.shtml
http://veja.abril.com.br/301111/paradoxo-cinto-seguranca-647527.shtml
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este que usamos hoje, preso ao peito e aos quadris simultaneamente teve a força de 

uma revolução comportamental e econômica, ao reformular todos os cálculos do 

seguro de vida em acidentes de automóvel. Os pilotos com os quais trabalhei na 

indústria aeronáutica estavam dispostos a usar qualquer coisa para ter mais 

segurança, disse Bohlin em 2002, poucos meses antes de morrer. Mas as pessoas 

comuns, dentro do carro, nunca aceitaram ficar desconfortável um minuto sequer. 

 Demorou, portanto, para que os governos tornassem o cinto obrigatório 

apenas nos anos 1970, em países como Estados Unidos, Japão e Austrália. No Brasil, 

ele virou lei, com multa pesada, em 1997, com o Novo Código de Trânsito, embora 

desde 1985 já fosse recomendado o uso. 

As estatísticas são espetaculares, e demonstram a eficácia do cinto de três 

pontos. O mais longo estudo feito a respeito de seu funcionamento, por pesquisadores 

noruegueses, indica que os condutores com cinto têm probabilidade 50% menor de 

morrer num acidente; os passageiros do banco dianteiro, 45%; e os do banco traseiro, 

25%. O risco de ferimentos graves também tem reduções consideráveis, de 45% para 

os condutores e os passageiros do banco da frente e de 25% para os de trás.“O cinto 

é essencial. Ainda não se descobriu nada que o substitua, nem o airbag, que é um 

complemento dele, diz o engenheiro e consultor em segurança veicular Lino Belli Jr. 

Os americanos Stephen Dubner e Steven Levitt, autores do best-seller Freakonomics, 

fizeram um cálculo, ao comparar as duas modalidades de segurança: salvar uma vida 

com cinto custa 30 000 dólares; com airbag, o valor chega a 1,8 milhão de dólares, 

levando-se em conta o tempo de desenvolvimento dos produtos e seu custo de 

instalação. 

Louve-se, portanto, o cinto, uma peça simples capaz de reinventar o cotidiano. 

Durante a primeira metade do século XX, o conceito de segurança em quatro rodas 

inexistia. O automóvel era escolhido pela beleza, força do motor e status, diz o 

engenheiro Marcus Romaro, especialista em riscos veiculares. A introdução do 

conceito de segurança na indústria automotiva só começou em meados da década de 

60, com a pressão do americano Ralph Nader, ativista e defensor dos direitos do 

consumidor, depois que a Volvo de Nils Bohlin conseguiu a patente do cinto de três 

pontos. 

O problema, na contramão de tudo o que se escreveu até aqui nestas páginas: 

o sentimento de maior segurança nos tenta a ser mais imprudentes. Não há estatística 

precisa, mas o cinto que salva vidas também as tira, porque os motoristas acham que 
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podem correr mais. Chama-se a essa postura, amplamente investigada pela 

psicologia, de compensação de risco. Antes de estourarmos o champanhe, merecido, 

pela existência do cinto de três pontos, devemos considerar que alguns motoristas 

provocaram desastres justamente porque usavam esse dispositivo de proteção, 

escreve William Ecenbarger na revista Smithsonian. Segundo ele, os seres humanos 

têm tolerância natural para o risco. Some-se a isso uma espetacular inovação, 

realmente protetora, e o resultado pode ser péssimo. 

O fenômeno não se restringe às ruas e estrada está presente em todo lugar. 

Estudos sugerem que trabalhadores que usam cinto de apoio para as costas tendem 

a levantar cargas mais pesadas e que crianças que usam equipamento esportivo de 

proteção no futebol se arriscam em entradas mais duras. Para autoridades da área de 

saúde, o tratamento do HIV levou a um comportamento sexual mais arriscado. Mas é 

na área econômica que a compensação do risco tem se manifestado da forma mais 

desastrosa. William Cohan, autor de Castelo de Cartas, um livro sobre a quebra do 

Bear Stearns, em 2008, observa que banqueiros de Wall Street assumiram riscos 

porque receberam milhões de dólares para isso e porque sabiam que haveria poucas 

consequências negativas para eles se as coisas dessem errado. O benefício de correr 

o risco era deles e a consequência desses riscos, dos acionistas. É um legítimo 

comportamento humano que, tanto do ponto de vista do trânsito quanto do das 

instituições financeiras, representa equação complicadíssima para os atuários, os 

profissionais que fazem os cálculos de probabilidade na avaliação de riscos, da 

fixação de prêmios e da indenização em seguros. 

 

Disponível em: http://veja.abril.com.br/301111/paradoxo-cinto-segurança-647527.shtml 

Acesso em: 30/11/14. 
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ANEXO 6 

 

DINÂMICA 

FORÇAS 

Um corpo está em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme quando ele 

se encontra livre da ação de outros corpos. Essa ação de outros corpos faz com que 

sua velocidade sofra uma variação. 

A ação dos corpos uns sobre os outros é traduzida por uma nova grandeza 

física, denominada força. 

Então, podemos concluir que as forças são responsáveis pela variação de 

velocidade que um corpo sofre. 

CAUSA EFEITO 

FORÇA VARIAÇÃO DE VELOCIDADE 

 

 Sabemos que, se um corpo sofre uma variação de velocidade, ele adquire uma 

aceleração. Assim, se um corpo está sob a ação de uma força, ele sofre uma 

aceleração. 

 

 

 

 

 

 

As forças que agem sobre os 

corpos podem ser separadas em duas 

categorias distintas. Em uma delas 

estão às forças de contato, que 

TEXTO - 6 

 
 

ACELERAÇÃO FORÇA 

Figura 14: Força de contato. Fonte: 

http://elencarol.blogspot.com.br/2010/09/dinamica-

resumo.html. Acesso: 01/12/2014. 

http://elencarol.blogspot.com.br/2010/09/dinamica-resumo.html
http://elencarol.blogspot.com.br/2010/09/dinamica-resumo.html
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dependem de um contato direto entre os corpos, como vemos na figura: 

Repare que, para empurrar o carro há necessidade das pessoas estarem em 

contato direto com o carro. 

À outra categoria pertencem as forças de campo, em que não há necessidade 

de um contato direto entre os corpos para que sua ação apareça. 

Entre o Sol e a Terra, por exemplo, 

existe uma força de atração que faz com que a 

Terra descreva, em torno do Sol, uma trajetória 

como a que aparece na figura. Essa força se 

manifesta apesar da distância entre o Sol e a 

Terra, que é de aproximadamente 149 milhões 

de quilômetros. 

  Também entre dois ímãs aparece uma 

força, sem que haja necessidade de colocá-los 

em contato. 

 

FORÇA E MOVIMENTO 

As semelhanças entre força e movimento sempre foram objeto de estudo desde 

a antiguidade. O filosofo Aristóteles, por exemplo, analisando estas relações, 

acreditava que um corpo só poderia permanecer em movimento se existisse uma força 

atuando sobre ele. Galileu realizou uma série de experiências que o levaram a 

conclusões diferentes daquelas de Aristóteles. 

Estando uma esfera em repouso sobre uma superfície horizontal, Galileu 

observou que, empurrando-a com certa força, ela entrava em movimento. Entretanto, 

a esfera continuava a se mover, percorrendo certa distância, mesmo depois que ele 

deixava de empurrá-la. Assim, Galileu verificou que um corpo podia estar em 

movimento sem a ação de uma força que o empurrasse. 

Repetindo a experiência, usando uma superfície horizontal mais lisa, ele 

observou que o corpo percorria uma distância maior após cessar a ação da força. 

Baseando-se em uma série de experiências semelhantes, Galileu concluiu que o 

corpo parava, depois de cessado o empurrão, em virtude da ação do atrito entre a 

superfície e o corpo, cujo efeito seria sempre o de retardar o seu movimento. Assim, 

Figura 15: Força de Campo. Fonte: 

http://elencarol.blogspot.com.br/2010/09 

acesso em /dinamica-resumo.html. 

Acesso: 29/11/2014 

http://elencarol.blogspot.com.br/2010/09/dinamica-resumo.html
http://elencarol.blogspot.com.br/2010/09/dinamica-resumo.html
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se fosse possível eliminar totalmente a ação do atrito, o corpo continuaria a se mover 

indefinidamente, sem nenhum retardamento, isto é, estaria em movimento retilíneo e 

uniforme. 

INÉRCIA 

 As experiências de Galileu o levaram a atribuir a todos os corpos uma 

propriedade, denominada inércia, pela qual um corpo tende a permanecer em seu 

estado de repouso ou de movimento. Em outras palavras: se um corpo estiver em 

repouso, ele, por inércia, tende a continuar parado e só sob a ação de uma força é 

que poderá sair deste estado; se um corpo estiver em movimento, sem que nenhuma 

força atue sobre ele, o corpo tende, por inércia, a se mover em linha reta com 

velocidade constante. Será necessário uma força para aumentar ou diminuir sua 

velocidade ou para fazê-lo desviar-se para um lado ou para outro. 

Inércia, é a propriedade da matéria de resistir a qualquer variação de sua velocidade, 

seja essa variação em módulo ou em direção e sentido (lembre-se de que a velocidade 

é uma grandeza vetorial). 

 

 

Por exemplo: 

 

O princípio da inércia pode ser 

obvservado no movimento do ônibus. Quando o 

ônibus dá uma arrancada a partir do repouso, os 

passageiros tendem a se deslocar para trás, 

resistindo ao movimento. Da mesma forma, quando o ônibus freia, os passageiros 

deslocam-se para frente, tendendo a continuar com a velocidade que possuíam. 

O princípio da inércia explica porque é obrigatório o uso do cinto de segurança 

nos automóveis. 

 

 

Figura 16: Princípio da Inercia. Fonte:  

http://ademarfisica.webnode.pt/fisica/. Acesso: 29/11/2014. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://ademarfisica.webnode.pt/fisica/&ei=bfF5VIyNGciwggSEr4LQDA&bvm=bv.80642063,d.cWc&psig=AFQjCNHJwmwGTqsIOK4OJnaIVOyLsg6BTg&ust=1417363896105083
http://ademarfisica.webnode.pt/fisica/
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A PRIMEIRA LEI DE NEWTON OU LEI DA INÉRCIA 

 Ao estruturar os princípios da Mecânica, Newton se baseou em estudos de 

grandes físicos que o precederam, entre eles Galileu. Assim, a 1a lei de Newton não 

é nada mais do que uma síntese das ideias de Galileu relativa a inércia e, por isso 

mesmo, ela é também denominada lei da inércia: 

Na ausência de forças, um corpo em repouso continua em repouso e um corpo 

em movimento move-se em linha reta, com velocidade constante. 

 

 

RELAÇÃO ENTRE FORÇA E ACELERAÇÃO 

 De um modo geral, constatou-se que, para um dado corpo, temos sempre F 

a e o quociente F/ a tem um valor constante para um dado corpo, sendo, assim, 

característica de cada objeto. Este quociente é denominado massa, m, do corpo. 

Então: massa de um corpo é o quociente entre a força que atua no corpo e a 

aceleração que ela produz nele, isto é, m = F / a. 

 A massa de um corpo caracteriza a “dificuldade” que ele apresenta em adquirir 

uma aceleração. Portanto, dados dois corpos de massas diferentes, o de maior massa 

apresenta maior “dificuldade” em ter sua velocidade modificada, ou seja, o de maior 

massa apresenta maior inércia. Por exemplo, um caminhão carregado, partindo do 

repouso, demora mais a adquirir certa velocidade do que se estivesse vazio. Logo: 

quanto maior for a massa de um corpo, maior será a sua inércia, isto é, a massa 

de um corpo é uma medida da inércia deste corpo. 

 

 

SEGUNDA LEI DO MOVIMENTO OU PRINCÍPIO FUNDAMENTAL 

 

A segunda Lei do Newton relaciona a força resultante e variação da velocidade. 

Lembrando que a aceleração representa a variação de velocidade por unidade de 

tempo 
V

a
t

 
 

 
, temos: 

                                                
R

v
F   m m . a

t
RF
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RF  = é a resultante das forças aplicadas; 

m = é a massa do corpo ( uma medida de sua inércia ) 

a  = é a aceleração total que o corpo adquire (variação da velocidade vetorial por 

unidade de tempo). 

Quando um corpo sofre a ação de uma força, ele adquire, na direção e no sentido 

dessa força, uma aceleração diretamente proporcional à força aplicada. 

 

m . aRF   

 Esta equação serve para exprimir matematicamente a Segunda Lei do 

Movimento. 

 A unidade utilizada para medir a massa de um corpo é o quilograma, cujo 

símbolo é kg. Quando a unidade de força, se a massa do corpo for medida em kg e a 

sua aceleração em m/s², utilizaremos o kg.m/s², que recebe o nome especial de 

Newton (N). Podemos, então, dizer que: 

 

1 newton (1N) é a força que, agindo sobre um corpo com massa de 1 kg, faz com 

que ele adquira uma aceleração de 1 m/s². 

 

Exercício resolvido: 

Uma força age sobre um corpo com massa de 20 kg, fazendo com que ele adquira 

uma aceleração de 0,5 m/s². Determine o valor da força. 

Solução: 

 Aplicando diretamente a equação que exprime a Segunda Lei do Movimento, 

obtemos: 

F = m.a  F = 20.0,5 F = 10N  é o valor da força que age sobre o corpo. 

 

 

MASSA E PESO 

 

 No dia a dia é comum as pessoas dizerem que vão se pesar na balança ou que 

estão, por exemplo, 3 kg acima ou abaixo do peso ideal. Do ponto de vista da Física, 

essa linguagem – comum no cotidiano – expressa uma confusão de conceitos. 

 



65 

 

PESO é uma força de atração exercida pela Terra sobre os corpos – é o que 

nos mantém na superfície terrestre apesar da velocidade com que o planeta se move. 

O peso é medido por um aparelho que se chama dinamômetro. 

MASSA é a medida da inércia de um corpo e é obtida usando-se uma balança. 

Quanto maior a massa (inércia), maior a força de atração da Terra, ou seja, quanto 

maior a quantidade de massa, maior o peso do corpo. 

 Assim, a unidade de medida de massa é o quilograma (kg) e a do peso é o  

newton (N), ou seja, kg∙m/s2. 

 A segunda Lei de Newton nos permite calcular a intensidade da Força Peso, 

que é resultado da ação exercida pela Terra sobre os corpos em suas proximidades. 

Trata-se de uma força de campo de natureza atrativa. 

 Devida a atração da Terra, a aceleração de qualquer corpo ao cair é igual a 

aceleração da gravidade g. 

 Assim aplicando a segundo Lei de Newton  m . aRF  , a intensidade da Força 

Peso é calculada por: 

m .P g  

P  → é a intensidade da força peso; 

m → é a massa do corpo (uma medida de sua inércia); 

g  → é a aceleração da gravidade. 

 Em regiões próximas à superfície da Terra, o valor da aceleração da gravidade 

é praticamente constante: g = 9,8 m/s2. Para efeito de cálculo, é comum aproximarmos 

esse valor para 10 m/s2. 

Como a aceleração da gravidade varia de um local para outro, também o peso 

de um corpo pode variar de lugar para lugar. 

 

 

É importante lembrar que, apesar do peso de um corpo poder variar de lugar 

para lugar, sua massa permanece sempre constante. 
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EXEMPLOS 

 

01)  Qual o peso de um corpo cuja massa é igual a 80 kg ? 

Solução: 

Para obter o peso do corpo, é suficiente multiplicar sua massa pela aceleração 

da gravidade: 

                         P = m∙g  P = 80. 10  P = 800 N 

 

02) Um corpo com peso de 100 N, sobre um plano horizontal, sofre a ação de uma 

força horizontal de 20 N. Determine a aceleração que ele adquire. 

Solução: 

Inicialmente devemos determinar a massa do corpo : 

 

                       10kgm
10

100
m10.m100mgP   

 Sabendo qual é a força que age sobre o corpo com massa de 10 kg, podemos 

aplicar a Segunda Lei do Movimento: 

                             2m/s²a
10

20
aa.1020maF   

Essa é a aceleração adquirida pelo corpo sob a ação da força de 20 N. 

 

A TERCEIRA LEI DE NEWTON OU LEI DA AÇÃO E REAÇÃO 

Quando um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, o corpo B 

reage sobre A, exercendo nele uma força de mesmo módulo, de mesma 

direção e sentido oposto. 

 As forças da natureza, portanto, sempre aparecem aos pares, como resultado 

de uma interação entre dois corpos. É impossível aparecer uma força isolada, atuando 

sobre um corpo, sem que exista um corpo responsável por essa força (uma força não 

pode “surgir do nada”...). 

 As forças de ação e reação atuam sempre em corpos diferentes. 

 Se duas forças agirem sobre o mesmo corpo elas não formarão um par ação-

reação, pois elas se cancelam. 
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 A terceira Lei de Newton estabelece que:  

A toda força de ação corresponde uma reação, de modo que essas forças tem 

sempre a mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, estando 

aplicados em corpos diferentes. 
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ANEXO 7 

 

 

 

FORÇA DE ATRITO 

 

 A força de atrito surge em sentido contrário ao movimento de um objeto. Ela 

pode ser estática, se o objeto está em repouso, ou dinâmica, se o objeto está em 

movimento. 

  Só é possível caminharmos 

porque existe a força de atrito entre o solo 

e os nossos pés. Quando empurramos ou 

puxamos um determinado objeto tentando 

movê-lo, percebemos que existe certa 

dificuldade para colocá-lo em movimento. 

Essa dificuldade deve-se à força de atrito, 

que é uma força que se opõe ao 

movimento de objetos que estão sob a 

ação de uma força.  

 

 

 Ela age paralelamente à superfície de contato e em sentido contrário à força 

aplicada sobre um corpo. Veja o exemplo de um bloco sobre uma superfície na figura 

abaixo: 

TEXTO - 7 

Figura 17: Pessoas caminhando. Fonte: 

http://educacaofisicaeacao.blogspot.com.br/2

011/04/caminhada-faz-bem.html.  Acesso 

24/11/2014. 

http://3.bp.blogspot.com/-0qm1uQijko8/TV2uCto9VoI/AAAAAAAAATw/QIkZcAkurq8/s1600/caminhar.jpg
http://educacaofisicaeacao.blogspot.com.br/2011/04/caminhada-faz-bem.html
http://educacaofisicaeacao.blogspot.com.br/2011/04/caminhada-faz-bem.html
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 A força de atrito age em sentido 

contrário ao da força que causa o 

movimento do bloco 

 A força de atrito deve-se à existência 

de rugosidades na superfície de 

contato do objeto com o solo. Essas 

rugosidades não são observadas 

macroscopicamente, mas são elas que dificultam o movimento. Observe na figura 

abaixo as irregularidades que existem no contato entre o bloco e a superfície: 

 

 A força de atrito deve-se às 

rugosidades da superfície e do objeto. 

A força de atrito depende do tipo dos 

materiais que estão em contato: cada 

material tem suas características 

próprias, quanto mais “lisos” ou 

“polidos” estiverem os objetos em 

contato, menor será a força de atrito. 

Essa propriedade é definida 

numericamente pelo coeficiente de atrito, que pode ser dinâmico ou estático, 

possuindo um valor diferente para cada material. 

 Existem dois tipos de força de atrito: Força de atrito estático e força de atrito 

dinâmico. 

 

A importância da força de atrito 

 O atrito, muitas vezes, é visto como algo negativo. Por exemplo: o atrito provoca 

desgaste em peças de máquinas, em solas de sapato; para vencer o atrito os 

automóveis gastam mais combustível, entre outros exemplos. Porém, sem o atrito, 

seria impossível realizar algumas atividades essenciais, como andar ou colocar um 

automóvel em movimento. Entenda a razão: 

Figura 18: Força de atrito. Fonte: 

 http://www.brasilescola.com/fisica/forca-

atrito.htm. Acesso: 01/12/2014. 

 

Figura 19: Força de atrito. Fonte: 

 http://www.brasilescola.com/fisica/forca-atrito.htm. 

Acesso: 01/12/2014. 

 

 

http://www.brasilescola.com/fisica/forca-atrito.htm
http://www.brasilescola.com/fisica/forca-atrito.htm
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 Uma pessoa, ao caminhar, empurra o chão para trás com os seus pés. Isso faz 

com que surja uma força atrito em sentido contrário, ou seja, o chão passa a exercer 

uma força sobre a pessoa, empurrando-a para frente. Se não houvesse o atrito, iria 

ocorrer algo de forma semelhante a quando se tenta andar sobre um chão muito bem 

encerado ou com sabão, as pessoas iriam escorregar e jamais conseguiriam andar. 

 Quanto as rodas de um automóvel começam a girar, passa a existir um atrito 

entre elas e o chão que as impulsiona para frente. Se não houvesse o atrito, as rodas 

iriam girar, mas o carro não iria se movimentar.  


