
 

 

 



Livro Volume 1 – Unidade 1 - O mundo físico 

Inicialmente você deverá ler o texto abaixo. 

Como surgem as ciências 

Os primeiros seres humanos se deixaram fascinar pelo espetáculo oferecido pelos astros e, após 

observação contínua de sua movimentação, perceberam certa regularidade nos ciclos solar e lunar e na 

passagem periódica de cometas. A primeira grande conquista científica foi, portanto, a constatação de 

que certos fenômenos se repetem. 

O conhecimento, então, resulta de um acúmulo de informações que permite identificar regularidades e 

estabelecer relações entre vários fenômenos. Com base nessas relações, buscam-se teorias que 

consigam explicá-los. Esse processo não é simples nem linear, e constitui uma aventura pela busca dos 

melhores modelos que expliquem a realidade. A Física, assim como as outras ciências, é uma forma 

 de tentar explicar a realidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 

https://www.astrocentro.com.br/blog/astrologia/o-que-sao-astros/ 

História e Ciência  

Tentando entender o ser humano sempre observou como tudo em seu redor funcionava, atentou para 

o dia e a noite, assim pode perceber a mudança de estações, o comportamento da lua e as estrelas e o 

quanto ela influenciava na maré, o período de estiagem e ao mesmo tempo a quantidade chuva. No 

decorrer da história estudamos toda a evolução do homem que permitiu assim demarcar territórios e 

limites. Ao longo desse tempo, acumulou saberes e desenvolveu conhecimentos e crenças, o que lhe 

possibilitou construir uma cultura na qual os fenômenos naturais tinham origem misteriosa, atribuída 

geralmente a deuses, espíritos ou a outras explicações. 

 

✓ Agora você deverá ler o texto da página 19 do seu livro. 

 

 

https://www.astrocentro.com.br/blog/astrologia/o-que-sao-astros/


 

Ver o vídeo abaixo: (acessado em 27/04/2020) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H0S-uNnw00w 

 

Atividades 

1) Resolver a atividade 1 e 2 da página 20 e 21 do livro de vocês. 
 

 

2) Relacione a coluna da esquerda com a coluna da direita. 

 

                                                                                                        a(     ) 

 

 

 

 

 

(1) Místico  

                                                                                             b(     ) 

 

 

 

 

 

                                                                                            c(      ) 

 

(2) Científico 

 

 

 

 

                                                                                                              d(      ) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H0S-uNnw00w


 

 

LEIA O TEXTO ABAIXO 

Medidas e unidades 

Ao medirmos nossa temperatura estamos nos atendo ao uso de uma grandeza física, no nosso dia a dia 

sempre lidamos com diversas delas, assim, são de muita importância. Elas servem para descrever as 

relações e propriedades que existem nos fenômenos químicos e fazem isso de maneira qualitativa e 
quantitativa. Podem ser de dois tipos, grandezas vetoriais e grandezas escalares. 

 

 

 

 

 

Imagem de reprodução 

 

Grandezas  

As que podem ser definidas sendo medidas unicamente com um valor numérico e sua devida unidade 

de medida, é a que se classifica como grandeza escalar. Essas são mais comuns no cotidiano e mais fáceis 
de serem calculadas. 

Massa: definida como propriedade fundamental da matéria e como medida de inércia. Mantém-se 
constante independente da posição em que está. Sua unidade é dada em quilogramas, gramas, 
toneladas, etc. 

Temperatura: é a grandeza que se associa ao movimento de agitação das partículas componentes de 
um corpo. No caso da medição da temperatura do nosso corpo, utilizamos um termômetro graduado 
para isso. A unidade pode ser dada em graus Celsius, Kelvin e Fahrenheit. 

Comprimento: grandeza física que serve para expressar distância entre pontos. Dentre suas unidades 
de medida têm-se metro, légua, jarda, entre outros. 

Potência: determina a quantidade de energia fornecida por uma fonte por unidade de tempo, é 
basicamente a rapidez com que o trabalho é realizado. A unidade de medida é dada em Watt (J/s).  

✓ Agora você deverá ler o texto da página 23 a 25 do seu livro. 

 

 

Veja o vídeo abaixo (acessado em 27/04/2020) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E3fOUamazz8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E3fOUamazz8


ATIVIDADES 

 

1)Faça a atividade 1 e 2 do livro de vocês na pág. 25 e 26 

 

2) Assinale a alternativa que contém apenas grandezas vetoriais: 

a) Aceleração, velocidade, força, impulso, empuxo e trabalho; 

b) Trabalho, aceleração, campo magnético, força centrípeta e temperatura; 

c) Momento linear, campo magnético, campo elétrico e força; 

d) Quantidade de movimento, campo magnético, energia e tempo; 

e) Energia, massa, peso, empuxo, campo elétrico e velocidade. 

 3) Dentre os exemplos de grandezas físicas escalares, vetoriais e adimensionais (sem    unidades), 

podem ser citadas, respectivamente: 

a) massa, velocidade e densidade relativa; 

b) peso, velocidade e índice de refração; 

c) aceleração, peso e cargas elétricos; 

d) velocidade, peso e coeficiente de atrito; 

e) massa, tempo e temperatura.  

4) Analise as afirmações:  

I. Massa, carga elétrica, temperatura e densidade são algumas das várias grandezas físicas escalares que 

dispensam as noções de direção e sentido. 

II. Campos gravitacional, elétrico e magnético são grandezas vetoriais que caracterizam determinada 

propriedade física dos pontos de uma região. 

III. O estudo das ondas em Física pode ser feito dispensando a aplicação de grandezas vetoriais. 

É correto apenas o que se afirma em:  

a) I e III (    ); b) I e II (   ); c) II (   ); d) I (   ); e) I e III (    ) 

 

 

 

 



 

LEIA O TEXTO ABAIXO 

 

Ciência e Tecnologia  

O avanço tecnológico durante todo o período da história e até os tempos atuais, trouxe um grande 

desenvolvimento partido de conceitos físicos em criação de aparelhos capazes se ajudar nos afazerem 

do cotidiano modificando a produção e a vida do agricultor.  

Crescimento tecnológico  

Estamos conectados 24 horas por dia e podemos acompanhar em tempo real tudo que ocorre do outro 

lado do mundo. A tecnologia e a inovação são dois itens que proporcionam evolução e revolução. Quem 

não acompanhar esse ritmo de transformação fica desatualizado e fora do contexto social. Há um tempo 

falava-se em globalização, que era a quebra de barreiras entre países. Chegamos na era digital, em que 

as informações transitam em velocidade instantânea e há comunicação direta entre as pessoas, sem 

limites de tempo e espaço. 

A explicação para isso é a frequente falta de vínculo da nossa pesquisa científica com a vida real. 

Enquanto a ciência busca respostas, a tecnologia faz perguntas. Se não houver desenvolvimento 

tecnológico no país capaz de abrir um leque amplo de indagações que instiguem a comunidade 

científica, as perguntas acabam ficando por conta de cada pesquisador, que passa a estudar aquilo que 

sua curiosidade individual determina. 

Além de despertar a curiosidade, as tecnologias favorecem um maior interesse nas novas formas de 

aprender e de se comunicar. 

✓ Agora você deverá ler o texto da página 28 a 30 do seu livro. 

 

Veja os vídeo abaixo (acessado em 27/04/2020) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HW_GN0sVwrc 

 

ATIVIDADES 

1) Faça a atividade 1, 2,3 e 4 do livro de vocês na pág. 30 e 31 

2) Em sua opinião o desenvolvimento tecnológico é importante para o crescimento de uma 

nação? 

3) O crescimento do uso tecnológico acredita-se que algumas profissões serão extintas ao longo 

do tempo, cite 4 das profissões que desapareceram com o tempo? 

https://www.youtube.com/watch?v=HW_GN0sVwrc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em tempos de isolamento social, cada um encontra suas próprias 

formas de distração para fugir um pouco da realidade – seja produzindo, 

aprendendo e aproveitando o tempo para criar coisas novas, ou simplesmente 

descansando e torcendo pelo melhor.  

Então aluno, vamos aproveitar esse tempo e dar continuidade aos 

estudos. Com esse material você poderá continuar estudando em casa e 

realizar as atividades propostas. Siga o roteiro que você não encontrará 

dificuldades. 

Quando houver possibilidade, estaremos juntos novamente, então, 

você poderá continuar a sua caminhada para a conclusão do ensino médio. 

                                           

 
Prof. Luciano e Prof. Cláudio 
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https://blog.clubedeautores.com.br/2020/03/o-clube-de-autores-nos-tempos-do-covid-19.html
https://blog.clubedeautores.com.br/2020/03/o-clube-de-autores-nos-tempos-do-covid-19.html


 

Livro Volume 1 – Unidade 2 -  A Descrição do Movimento 

Inicialmente você deverá ler o texto abaixo. 

REFERENCIAL 

É chamado de referencial o corpo em relação ao qual se identifica se o móvel em estudo está em movimento 

ou em repouso. Sendo assim a noção que venhamos a ter de movimento ou de repouso de um corpo, sempre 

estará relacionada a outro corpo e dependerá dele para ser definida naquela circunstância. É importante saber 

também que a forma da trajetória que um corpo descreverá depende do referencial que se adotou. 

 

 

 

 

Neste exemplo, consideraremos o trem partindo para uma próxima estação. A lâmpada presa ao teto do trem 

em relação ao observador (que se encontra na plataforma e o assiste) está em movimento. Mas, se o observador 

agora for o passageiro desse trem, a lâmpada em relação a ele estará em repouso. 

MOVIMENTO 

Um corpo está em movimento quando sua posição varia no decorrer do tempo. Assim, um ponto material 

considera-se em movimento quando em relação a um dado referencial, sua posição nesse referencial varia 

com o passar do tempo. 

 

 

 

 

 

Nesse caso, sendo o referencial o homem sentado na grama, o rapaz passageiro do ônibus está em movimento, 

e se ele muda sua posição no decorrer do tempo, o observador pode visivelmente notar. 

REPOUSO 

Um ponto material considera-se em repouso quando em relação a um dado referencial, sua posição nesse 

referencial não varia com o passar do tempo. 

 

 

 



 

Nesse caso, sendo a garota passageira o observador, o rapaz também passageiro em relação a ela está em 

repouso. Ela não vê mudança de posição desse rapaz no decorrer do tempo. 

TRAJETÓRIA 

 

É o caminho feito por um corpo que se movimenta em relação a um referencial. Esse conceito também é 

relativo, pois dois referenciais diferentes podem ter visões diferentes de um mesmo movimento. Imagine que 

uma aeronave libere uma carga com suprimentos em pleno voo. A imagem abaixo mostra as trajetórias da 

carga vista por um observador dentro da aeronave e por alguém no solo. 

 

 

 

 

 

Para um passageiro na aeronave, a trajetória da carga é retilínea; mas para alguém no solo, a trajetória é uma 

curva, pois a carga acompanha a aeronave. 

Agora você deverá ler o texto da página 34 do seu livro com o título Espaço. 

Ver os vídeos abaixo: (acessados em 26/04/2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=Os5Bieh5vnw       

https://www.youtube.com/watch?v=yBfR2Xq-yGM 

https://www.youtube.com/watch?v=gairyZsQY8o 

 

Atividades 

1) Resolver a atividade 1 da página 35 do livro de vocês. 

 

2) A respeito da ideia de referencial, marque a alternativa correta: 

a) O Sol, por ter uma massa correspondente a 98% de toda a massa do sistema solar, deve ser sempre 

considerado o referencial para quaisquer fenômenos. 

b) Os fenômenos devem sempre ser analisados a partir de um referencial parado. 

c) Referencial é o corpo em movimento retilíneo uniforme a partir do qual se analisam os movimentos. 

d) Referencial é o corpo a partir do qual os fenômenos são analisados. 

e) O movimento e o repouso são absolutos e não dependem de um referencial. 

 

3)  Um professor de Física, durante uma de suas aulas, perguntou aos alunos: “POR QUE PODEMOS 

DIZER QUE ESTAMOS TODOS EM MOVIMENTO MESMO QUE SENTADOS EM NOSSAS 

CARTEIRAS?” 

Ao dar a resposta correta, um dos alunos disse: 

a) Porque o Sol sempre é o referencial adotado, uma vez que é o corpo mais massivo do sistema solar; então, 

estamos executando o movimento de translação com a Terra. 

https://www.youtube.com/watch?v=Os5Bieh5vnw
https://www.youtube.com/watch?v=yBfR2Xq-yGM
https://www.youtube.com/watch?v=gairyZsQY8o


b) Porque se adotarmos um referencial no espaço, como a Lua, a Terra estará em movimento e nós nos 

movimentamos com o planeta. 

c) Porque a Terra executa um movimento de translação ao redor de seu próprio eixo. 

d) Porque nada pode permanecer totalmente parado. 

 

4) A respeito dos conceitos de movimento, repouso, trajetória e referencial, marque a alternativa correta. 

a) A trajetória é o caminho feito por um corpo independentemente do referencial adotado. 

b) Movimento e repouso são conceitos relativos, pois dependem da trajetória adotada pelo móvel. 

c) O referencial é o corpo a partir do qual as observações dos fenômenos são feitas. O Sol é considerado um 

referencial privilegiado porque é o corpo mais massivo do sistema solar. 

d) A trajetória é o caminho executado por um móvel em relação a um referencial adotado. 

e) Mesmo que a Terra seja tomada como referencial, nunca poderemos dizer que os prédios e as demais 

construções estão em repouso. 

 

5) Um pássaro está voando e se afastando de uma árvore. Em relação ao pássaro, a árvore está em repouso ou 

em movimento? 

 

 

 

 

 

6) Júlia está andando de bicicleta com velocidade constante, quando deixa cair uma moeda. Tomás está parado 

na rua e vê a moeda cair. 

 

Considere desprezível a resistência do ar. Assinale a alternativa em que melhor estão representadas as 

trajetórias da moeda, como observadas por Júlia e por Tomás. 

 

 

 

 

 

 

 



 

LEIA O TEXTO ABAIXO 

Velocidade média (v m ) 

Suponha que você vai viajar de carro, percorrendo um trecho de estrada entre duas cidades. Sabemos 

que o carro não mantém sempre a mesma velocidade durante o trajeto, isto é, sua velocidade varia com o 

tempo. A velocidade média (v m ) é uma informação sobre o movimento global. Para obtê-la, dividimos a 

distância total percorrida pelo tempo gasto na viagem. 

Suponha que você vai viajar de Santos para São Paulo, fazendo um percurso de 70 km em 2 h.  

 

         

 

 

 

    

 

 

 

Para calcular a velocidade, devemos utilizar a fórmula ao lado                               𝑉𝑚 =  
∆𝑆

∆𝑡
 

 

   

 

Para resolver essa conta, podemos utilizar o que na matemática chamamos de regra de três simples. Veja o  

exemplo abaixo. 

Então você fez este percurso com a velocidade de: 

                           

                                                                                   

       

 

                                                                                 2 . x = 70.1 

                                                                            2.x = 70 

70 Km 

SANTOS SÃO  PAULO 

𝑉𝑚 =  
𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜
 

70 Km                                                        2 h 

 

  X                                                              1 h 



                                                                              x = 
70
2

                     x = 35km/h                                             

        É óbvio que, durante o trajeto, a velocidade do seu carro, em cada instante, às vezes, foi maior e outras 

vezes menor do que 35 km/h. A velocidade média representa a velocidade constante que seu carro deveria ter 

para cumprir a distância percorrida em 2h . 

       Suponha que você está descendo a Serra do Mar pela rodovia dos Imigrantes. Esta rodovia tem seu início 

na Praça da Sé, em São Paulo, portanto este é o marco (placa de sinalização) zero dessa rodovia. 

      Quando você se encontrar no marco 10 km ou 10000 m, que é a sua posição inicial o seu relógio registra 

2h ou 7200 s. Nesse instante você começou a estudar o seu movimento, por isso esse instante é chamado de 

inicial. Quando você chegar no marco 70 km ou 70000 m, sua posição será chamada de final. O relógio registra 

3h ou 10800s e esse instante será também chamado de final, pois, você parou de estudar o movimento. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

A distância percorrida foi: 

posição inicial: 70km = 70000 m 

posição final: 10 km = 10000 m 

Distância percorrida (ΔS) = posição final – posição inicial 

Distância percorrida (ΔS) = 70000m – 10000m 

Distância percorrida (ΔS) = 60000m 

               

O tempo gasto neste percurso será: 

tempo final (sempre o tempo maior ) = 3h = 10800s 

tempo inicial (sempre o tempo menor ) = 2h = 7200s 

Tempo gasto (Δt) = tempo final – tempo inicial 

Tempo gasto (Δt) = 10800s -7200s 

Tempo gasto (Δt) = 3600s 

70 km = 70000 m 10 km = 10000 m 

2 h = 7200 s 3 h = 10800 s 

Posição 

inicial 

Posição 

final 

Tempo 

inicial 
Tempo 

final 



 

Portanto, sua velocidade média (v m )  nesse trecho, será: 

𝑉𝑚 =  
𝑑𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜
 

 𝑉𝑚 =
60000 𝑚

3600 𝑠
                          Vm =  16,6 m/s 

Você observou que a unidade de medida da velocidade pode ser em km/h ou em m/s, portanto podemos 

transformar estas unidades: 

v = 
h

km

1

1
= 

s

m

3600

1000
 

 Pela matemática podemos simplificar esta fração por 1000. 

v m = 
10003600

10001000

1

1




=

s

m

h

km
 

v m = 1km/h = sm /
6,3

1
 ou seja 1m/s = 3.6km/h 

Vejamos alguns exemplos de situações com a velocidade. 

1) Vamos supor que você está viajando com uma velocidade de 80km/h, que é a velocidade máxima permitida 

nas estradas, e você quer saber qual é o valor dessa velocidade em m/s. É só você fazer uma regra de três, 

assim: 

 

 

 

 

3,6.x  = 1. 80                             3,6.x  = 80 

x = 
6,3

80
m/s                               x  22m/s 

 

2)  Um móvel percorre 3000m em 20min. Calcule sua velocidade em m/s e em km/h. 

Vamos transformar 20min em segundos. Para isso devemos lembrar que 1min = 60 s. Então 

multiplicamos 20 por 60. 

 20 . 60s = 1200s 

 

1 m/s                                                       3,6 km/h 

 

   x                                                            80 km/h 



                         

 

                                        1200 .x = 3000 

                                                                     x = 
1200

3000
                       x = 2,5 m/s                                                        

            Portanto a velocidade será de v = 2,5m/s 

Vamos  agora transformar a velocidade que está em m/s em km/h 

                       1m/s                                              3,6km/h  

                       2,5m/s                                               v 

 

 v  = 3,6. 2,5                 v = 9km/h 

                                                                   

3)   Um navio com uma velocidade constante de 50km/h deverá percorrer uma distância de 1250km. Quanto 

tempo ele levará para percorrer essa distância? 

                     1h                                         50km 

                      t                                            1250km 

50 . t  = 1250 

                                                                                    t = 
50

1250
                    t = 25h 

                                                                                               

1) Um trem com uma velocidade constante de 80km/h demora para ir de uma cidade outra, 5horas. Qual a 

distância que separa esta duas cidades? 

 

                         1h                                               80km 

                         5h                                                x 

                                                                                           x = 80 .5 

                         x = 400km 

        AGORA VOCÊ DEVERÁ LER O TEXTO DO SEU LIVRO DA PÁG. 38 COM O TÍTULO VELOCIDADE 

MÉDIA. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G92wM5vkk2s 

https://www.youtube.com/watch?v=A7xqgILrIbE 

3000m                                                1200s 

x                                                          1s 

https://www.youtube.com/watch?v=G92wM5vkk2s
https://www.youtube.com/watch?v=A7xqgILrIbE


ATIVIDADES 

 

1) Faça a atividade 3(itens 1 e 2) do livro de vocês na pág. 39 

2) Um ciclista percorre um trecho da estrada com uma velocidade de 3 m/s em 600s. Qual é a distância que    

ele percorreu? 

3) Um trem percorre uma pista férrea com uma velocidade 108 km/h percorrendo com esta velocidade uma    

distância de 3780 km. Qual foi o tempo gasto neste percurso? 

4) Um caminhão faz uma viagem de São Paulo ao Rio de Janeiro, sem parar, sempre com a mesma velocidade 

(velocidade constante). Levando 6 horas para percorrer os 420 km que separam as duas cidades. Qual foi a 

velocidade deste caminhão? 

5) Um avião percorre uma pista de 900 km com uma velocidade de 450 km/h. Qual o tempo gasto neste 

percurso? 

6) Um navio com uma velocidade constante de 50km/h percorre uma distância em 25 h. Qual foi a distância 

percorrida por esse navio? 

7)Numa corrida de 100 m rasos, um atleta fez o percurso em 10s. Qual foi a sua velocidade em m/s e em 

km/h? 
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Em tempos de isolamento social, cada um encontra suas próprias 

formas de distração para fugir um pouco da realidade – seja produzindo, 

aprendendo e aproveitando o tempo para criar coisas novas, ou simplesmente 

descansando e torcendo pelo melhor.  

Então aluno, vamos aproveitar esse tempo e dar continuidade aos 

estudos. Com esse material você poderá continuar estudando em casa e 

realizar as atividades propostas. Siga o roteiro que você não encontrará 

dificuldades. 

Quando houver possibilidade, estaremos juntos novamente, então, 

você poderá continuar a sua caminhada para a conclusão do ensino médio. 
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Prof. Luciano e Prof. Cláudio 

https://blog.clubedeautores.com.br/2020/03/o-clube-de-autores-nos-tempos-do-covid-19.html
https://blog.clubedeautores.com.br/2020/03/o-clube-de-autores-nos-tempos-do-covid-19.html


 

Livro Volume 1 – Unidade 3 – Explicando o movimento 

Inicialmente você deverá ler o texto abaixo. 

Introdução 

Quem nunca se deparou com as seguintes questões “Por que a velocidade muda ou não?”, “Por que um 
corpo em movimenta em linha reta ou curva?”, “Como a lua movimenta-se em torno ao redor da terra?” 
e entre outras. Nesta unidade vamos conhecer e analisar de como a força depende da massa do corpo, 
sua aplicação a distância, tempo, superfície e volume. 

Forças e seus efeitos  

No âmbito da física, a força é uma ação física com que causa deformações ou que altera o estado de 
repouso ou de movimento de um determinado objeto. Todo ou qualquer movimento ao realizar alguma 
atividade caracteriza-se por uma alteração de estado, como a imagem ao lado o simples acordar, o 
esticar os braços, levantar-se.  

 

 

 

 

 

 

Imagem de reprodução 

Imagem de reprodução 

 

O que é Força? 

Força é um dos conceitos fundamentais da mecânica clássica. Relacionado com as três leis de Newton, 
é uma grandeza que tem a capacidade de vencer a inércia de um corpo, modificando-lhe a velocidade. 
Como corolário (proposição que deriva, em um encadeamento dedutivo, de uma verdade ou não 
precedente) chega-se ao pensamento de que a força pode causar deformação em um objeto flexível. 

 

 

 

 

 

Imagem de reprodução 



A palavra força é muito utilizada no dia a dia. Deseja-se força a um amigo em dificuldade, se “dá uma 

força” para alguém que precisa de ajuda, se diz que a força das águas é capaz de arrastar carros em uma 

enxurrada, fala-se em força de vontade, que um time é mais forte do que outro, que uma bebida é forte 

e muito mais. 

A unidade de medida de força no Sistema Internacional de Unidades (SI) chama-se newton (N). Um 

newton (1 N) corresponde à força necessária para manter suspenso um objeto de aproximadamente 

100 g, sob efeito da gravidade terrestre. 

A força é uma grandeza que só fica completamente definida quando são conhecidas sua intensidade, 

direção e sentido, pois o resultado de sua aplicação depende deles. Por isso, diz-se que a força é uma 

grandeza vetorial. 

 

 

 

Imagem de reprodução 

 

 

 

 

Imagem de reprodução 

 

1ª lei de Newton – Princípio da inércia  

A Primeira Lei de Newton é chamada de Lei da Inércia. Seu enunciado original encontra-se traduzido 
abaixo: 
 

“Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, 
a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele.” 

 

Essa lei diz que, ao menos que haja alguma força resultante não nula sobre um corpo, esse deverá 
manter-se em repouso ou se mover ao longo de uma linha reta com velocidade constante. A Lei de 
Inércia também explica o surgimento das forças inerciais, isto é, as forças que surgem quando os corpos 
estão sujeitos a alguma força capaz de produzir neles uma aceleração. Por exemplo: ao pisar no 
acelerador do carro, um motorista pode sentir-se comprimido em seu banco, como se houvesse uma 
força puxando-o para trás. Na verdade, o que ele sente é a expressão de sua inércia, ou seja, a tendência 
que seu corpo tem de permanecer parado ou em velocidade constante. 
Além disso, quanto maior for a massa de um corpo, maior será sua inércia. Assim, alterar o estado de 
movimento de um corpo de massa grande requer a aplicação de uma força maior. Corpos de massa 
pequena têm seu estado de movimento alterado facilmente com a aplicação de forças menos intensas. 

 

 

 

 

 Imagem de reprodução 



 

A força (F) é um vetor (indicado por uma seta acima da letra), ou seja, possui módulo (intensidade da força 

exercida), direção (reta ao longo da qual ela atua) e sentido (o lado da reta no qual a força foi exercida). 

Portanto, quando várias forças atuam sobre determinado corpo, elas se somam vetorialmente, para assim, dar lugar a 

uma força resultante. 

 

 

2ª lei de Newton 

 

A Segunda Lei de Newton, também conhecida como Lei da Superposição de Forças ou como Princípio 
Fundamental da Dinâmica, traduzida de sua forma original, é apresentada abaixo: 

 
“A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção 

de linha reta na qual aquela força é aplicada.” 

 

 

 

 

 

 

 

Para calcular a força resultante utiliza-se a seguinte fórmula: 

 

F = m.a  

 

Donde,  

 

F: força 

m: massa do corpo  

a: aceleração adquirida  

 

Note que a fórmula apresentada acima está em módulo (F = m.a), enquanto sua representação em forma 
de vetor, é indicada com uma seta acima da letra: 

 

   



De tal modo, é importante destacar que no Sistema Internacional de Unidades (SI) a unidade de 
medida da força (F) é o Newton (N), da massa (m) é quilograma (kg) e da aceleração adquirida (a) 
é metros por segundo ao quadrado (m/s²). 

 

✓ Agora você deverá ler o texto da página 72 ao 83 do seu livro 

 

 

Ver os vídeos abaixo: (acessados em 27/04/2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZMrHr0YEDHo 

https://www.youtube.com/watch?v=wlWeJBhXK3k 
 

 

Atividades 

3) Resolver a atividade 1 da página 75 do livro de vocês. 
4) Resolver a atividade 1 da página 80 e 81 do livro de vocês. 

5) Um corpo de massa 4,0 kg encontra-se inicialmente em repouso e é submetido a ação de uma força 

cuja intensidade é igual a 60 N. Calcule o valor da aceleração adquirida pelo corpo. 

6) Uma pessoa que na Terra possui massa igual a 80kg, qual seu peso na superfície da Terra? E na 

superfície da Lua? (Considere a aceleração gravitacional da Terra 9,8m/s² e na Lua 1,6m/s²). 

7) A ordem de grandeza de uma força de 1000N é comparável ao peso de: 

a) um lutador de boxe peso pesado. 

b) um tanque de guerra. 

c) um navio quebra-gelo 

d) uma bola de futebol 

e) uma bolinha de pingue-pongue 

8) Um carro com massa 1000 kg partindo do repouso, atinge 30m/s em 10s. Supõem-se que o movimento 

seja uniformemente variado. Calcule a intensidade da força resultante exercida sobre o carro. 

 

3ª lei de Newton 

A Terceira Lei de Newton recebe o nome de Lei da Ação e Reação. Essa lei diz que todas as forças surgem aos pares: 

ao aplicarmos uma força sobre um corpo (ação), recebemos desse corpo a mesma força (reação), com mesmo módulo 

e na mesma direção, porém com sentido oposto. O enunciado original da Terceira Lei de Newton encontra-se 

traduzido abaixo: 

 

“A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade: as ações mútuas de dois corpos 

um sobre o outro são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos.” 

 

Essa lei permite-nos entender que, para que surja uma força, é necessário que dois corpos interajam, produzindo 

forças de ação e reação. Além disso, é impossível que um par de ação e reação forme-se no mesmo campo. 

Outra informação contida no enunciado da Terceira Lei de Newton indicada que os pares de ação e reação têm a 

mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos opostos. Assim se produzimos uma força direcionada para 

https://www.youtube.com/watch?v=ZMrHr0YEDHo
https://www.youtube.com/watch?v=wlWeJBhXK3k


baixo sobre um corpo, recebemos dele uma força de reação direcionada para cima. Por exemplo: se estivermos 

usando patins e empurrarmos um carrinho de supermercado lotado de compras, seremos empurrados para trás, em 

decorrência da fraca intensidade da força de atrito entre as rodas dos patins e o piso.  

 

 

 

 

 

Para toda força de ação, surge uma força de reação, com mesmo módulo e direção, porém em sentido oposto. 

 

✓ Agora você deverá ler o texto da página 84 a 85 do seu livro. 

 

Veja o vídeo abaixo (acessado em 27/04/2020) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kkv0mvcXSLs 

ATIVIDADES 

1) Resolver a atividade 1 e 2 da página 86 do livro de vocês. 
 

2) A respeito da Terceira lei de Newton, marque a alternativa verdadeira. 
a) Os pares de ação e reação podem ser formados exclusivamente por forças de contato. 

b) As forças de ação e reação sempre se anulam. 

c) A força normal é uma reação da força peso aplicada por um corpo sobre uma superfície. 

d) As forças de ação e reação sempre atuam no mesmo corpo. 

e) Como estão aplicadas em corpos diferentes, as foças de ação e reação não se equilibram. 

 

3) Analisando as Leis de Newton, pode-se concluir corretamente que: 

a) O movimento retilíneo e uniforme é consequência da aplicação de uma força constante sobre o 

corpo que se move. 

b) A lei da inércia prevê a existência de referenciais inerciais absolutos, em repouso, como é o caso 

do centro de nossa galáxia. 

c) Para toda ação existe uma reação correspondente, sendo exemplo dessa circunstância a força 

normal, que é reação à força peso sobre objetos apoiados em superfícies planas. 

https://www.youtube.com/watch?v=kkv0mvcXSLs


d) Se um corpo é dotado de aceleração, esta certamente é consequência da ação de uma força, ou 

de um conjunto de forças de resultante diferente de zero, agindo sobre o corpo. 

e) A força centrífuga é uma força que surge em decorrência da lei da inércia sobre corpos que 

obedecem a um movimento circular e que têm como reação a força centrípeta. 

 

 

“Organizando” o Universo 

Desde os tempos primórdios o ser humano observa o universo o nascer do sol, o ciclo da lua os pontos 

brilhantes no céu e toda a mudança de movimentos que acontecia nos pontos, a mudança da mare em dado 

ciclo sobre uma certa quantidade influenciado. Para explicar esses fenômenos, os filósofos gregos criaram o 

chamado modelo geocêntrico (geo quer dizer “terra”, daí o nome “geocêntrico” – Terra ao centro). Nesse 

modelo, organizado pelo filósofo grego Aristóteles, no século IV a.C., admitia-se que a Terra seria imóvel e 

estaria no centro do Universo, conforme pode-se ver na figura ao lado. 

✓ Agora você deverá ler o texto da página 90 a 93 do seu livro. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em tempos de isolamento social, cada um encontra suas próprias 

formas de distração para fugir um pouco da realidade – seja produzindo, 

aprendendo e aproveitando o tempo para criar coisas novas, ou simplesmente 

descansando e torcendo pelo melhor.  

Então aluno, vamos aproveitar esse tempo e dar continuidade aos 

estudos. Com esse material você poderá continuar estudando em casa e 

realizar as atividades propostas. Siga o roteiro que você não encontrará 

dificuldades. 

Quando houver possibilidade, estaremos juntos novamente, então, 

você poderá continuar a sua caminhada para a conclusão do ensino médio. 

                                           

 
Prof. Luciano e Prof. Cláudio 
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https://blog.clubedeautores.com.br/2020/03/o-clube-de-autores-nos-tempos-do-covid-19.html
https://blog.clubedeautores.com.br/2020/03/o-clube-de-autores-nos-tempos-do-covid-19.html


Livro Volume 1 – Unidade 4 -  Efeitos de uma força aplicada 

DENSIDADE 

Inicialmente você deverá ler o texto abaixo. 

Responda rapidamente o que é mais pesado, 1 kg de chumbo ou 1 kg de algodão? Essa pergunta é uma 

brincadeira feita aos desavisados que respondem prontamente 1 kg de chumbo. É intuitivo, pois, no nosso 

consciente experimentamos a sensação táctil do chumbo ser mais pesado. 

 Se os dois possuem 1kg, eles têm a  mesma massa, porém, seus volumes seriam diferentes. 

 

  

 

 

 

 

 

 Seus volumes são diferentes por causa da densidade (d). Ela é a relação entre a massa e o volume de 

um corpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dChumbo = 11,3 g/cm3          e               dAlgodão = 0,16 g/cm3 
 

1kg de chumbo “cabe” em 88 cm3 e 1 kg de algodão “cabe” em 6250 cm3. 
 

densidade = 
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
 

𝑑 =
𝑚

𝑣
 

O que você  

disse ? 

      Tonhão, sua 

densidade é infinita. 

Se a massa estiver em quilograma (kg) e o volume 

em metro cúbico (m3) a unidade de medida da  

densidade será kg/m3. 

Se a massa estiver em grama (g) e o volume em 

centímetro cúbico (cm3), a unidade de medida da 

densidade será em g/cm3. 

 

A densidade da água doce é igual a 1,0 g/cm3 ou 1000 kg/m3 

 

g                 kg (÷ 1000)                                         cm3                   m3 (÷ 1000000) 



 Todo objeto que possuir densidade maior que a da água afunda e todo objeto que possuir densidade 

menor que a da água flutua ou boia. 

 Uma rolha flutua na água, pois, se medirmos a sua massa total e compararmos com a massa de água 

correspondente ao seu volume verão que a massa total da rolha é inferior à massa total de água correspondente 

ao volume da rolha. Ou seja, a densidade da água é maior que a da rolha. 

 Outro bom exemplo é o gelo, que flutua na água líquida. Entretanto, ambos são formados pela mesma 

substância a água. Por que isso ocorre? Ao se congelar, a água, diferentemente de todas as outras substâncias, 

deixa espaços entre seus grupamentos atômicos. Então, a massa correspondente ao volume do gelo (água no 

estado sólido) é menor do que a massa correspondente ao mesmo volume de água no estado líquido. Como 

consequência, a densidade do gelo (água sólida) é menor que a densidade da água (líquida). 

 Uma situação trágica em que a física está presente é o afogamento de uma pessoa. A pessoa que afunda, 

ingere muita água, aumentando sua massa e consequentemente a sua densidade. Após algumas horas no fundo 

do mar, o corpo começa a entrar em decomposição e a ficar inchado, aumentando o seu volume. Como 

consequência a densidade diminui e o corpo sobe para a superfície e boia.  

 Assinale com um “x” na tabela abaixo, qual ou quais objetos possuem densidade maior que a da água 

doce e qual ou quais possuem densidade menor. (se precisar consulte a internet ou faça a experiência em casa) 

OBJETOS  DENSIDADE MAIOR DENSIDADE MENOR 

PEDRA   

AZEITE   

BOLA DE PING-PONG   

COLHER DE METAL   

OVO COZIDO   

 

Agora você deverá ler o texto na pág. 107 do seu livro intitulado Densidade 

https://www.youtube.com/watch?v=TSNWj1XQB4g 

https://www.youtube.com/watch?v=PTixaobzA-w&pbjreload=10 

ATIVIDADES 

 

1) Faça a atividade 1 do seu livro págs. 107 e 108. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TSNWj1XQB4g
https://www.youtube.com/watch?v=PTixaobzA-w&pbjreload=10


2) Três líquidos (água, benzeno e clorofórmio) foram colocados numa proveta, originando o seguinte aspecto: 

 

 

3) (UFPE) Para identificar três líquidos – de densidades 0,8,1,0 e 1,2 – o analista dispõe de uma pequena bola 

de densidade 1,0. Conforme as posições das bolas apresentadas no desenho a seguir, podemos afirmar que: 

 

 

 

 

a) os líquidos contidos nas provetas 1, 2 e 3 apresentam densidades 0,8, 1,0 e 1,2. 

b) os líquidos contidos nas provetas 1, 2 e 3 apresentam densidades 1,2, 0,8 e 1,0. 

c) os líquidos contidos nas provetas 1, 2 e 3 apresentam densidades 1,0, 0,8 e 1,2. 

d) os líquidos contidos nas provetas 1, 2 e 3 apresentam densidades 1,2, 1,0 e 0,8. 

e) os líquidos contidos nas provetas 1, 2 e 3 apresentam densidades 1,0, 1,2 e 0,8. 

4) (Unicamp-SP) Três frascos de vidro transparentes, fechados, de formas e dimensões iguais, contêm cada 

um a mesma massa de líquidos diferentes. Um contém água, o outro, clorofórmio e o terceiro, etanol. Os três 

líquidos são incolores e não preenchem totalmente os frascos, os quais não têm nenhuma identificação. Sem 

abrir os frascos, como você faria para identificar as substâncias? 

 

 

A seguir temos uma tabela com as densidades de cada líquido. Baseando-se nessas informações e em seus 

conhecimentos sobre densidade, relacione as substâncias A, B e C com as mencionadas na tabela. Justifique 

sua resposta. 

           A                     B                  C 



A densidade (d) de cada um dos líquidos, à temperatura ambiente, é: 

d(água) = 1,0 g/cm3 

d(clorofórmio) = 1,4 g/cm3 

d(etanol) = 0,8 g/cm3 

 

 

PRESSÃO NOS SÓLIDOS 

Inicialmente você deverá ler o texto abaixo. 

Pressão é definida pela razão entre a força aplicada (F) sobre o tamanho da superfície ou também chamada 

de área de contato (A). Considerando que se a área diminui a pressão aumenta, temos exemplos como de uma 

faca afiada ou uma agulha de injeção, ambas com áreas pequenas para aumentar a pressão, a faca com o 

objetivo de cortar e a agulha para perfurar. 

 

 

 

 

 

 

Ao observarmos uma tesoura, vemos que o lado onde ela corta, a lâmina, é mais fina que o restante da tesoura. 

Também sabemos que quanto mais fino for o que chamamos o "fio da tesoura", melhor esta irá cortar. 

 

 

 

 

Isso acontece, pois ao aplicarmos uma força, provocamos uma pressão diretamente proporcional a esta força 

e inversamente proporcional a área da aplicação. 

𝑃 =
𝐹

𝐴
    →     𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 =  

𝐹𝑜𝑟ç𝑎

Á𝑟𝑒𝑎
 

 
galeria de desenhos - Colorir 

Lado de 

corte 
 
Dreamstime 

Ponta da 

agulha 

 
PinClipart. 

Fio da tesoura 



Os esquiadores adotam essa relação para não fazer muita força, a ponto de quebrar o gelo sob seus pés, 

utilizando sapatos com áreas muito grandes, fazendo com que a força peso de seus corpos se espalhe pelos 

diversos pontos do sapato. 

 

 

 

 

 

A figura abaixo mostra que quando temos o mesmo bloco, com a mesma força peso, mas posicionado de 

maneiras diferentes sobre a mesa, podemos ter diferentes pressões (P1, P2 e P3), pois a área do bloco em contato 

com a mesa é diferente em cada situação. 

 

 

 

 

 

 
 Blocos de pesos iguais sobre a mesa, mas com áreas de contato diferentes. P1, P2 e P3 são as respectivas pressões 

exercidas sobre a mesa. 

Desta forma, a pressão, do valor maior para o menor, na figura 1 será: 

P3 > P2 > P1 

A área em contato do bloco inclinado é a menor de todas, enquanto a do bloco deitado é a maior. 

 

Se você tentasse martelar um pino de boliche na parede, provavelmente nada aconteceria, além das pessoas 

decidirem não lhe emprestar mais pinos de boliche. Contudo, se você martelar um prego com a mesma força, 

o prego teria uma probabilidade muito maior de penetrar a parede. Isso mostra que às vezes conhecer somente 

a magnitude da força não é o suficiente, você também precisa saber como a força é distribuída na superfície 

do impacto. Para o prego, toda a força entre a parede e o prego foi concentrada na pequena área em sua ponta 

afiada. Contudo, para o pino de boliche, a área tocando a parede era muito maior, e, portanto, a força era muito 

menos concentrada. 
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O esqui tem uma área de contato 

com a neve, maior do que o pé do 

esquiador 

 In
fo

E
s
c
o

la
 

https://www.infoescola.com/fisica/forca-peso/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2LblHDzuCA0 (não precisa assistir todo o vídeo somente até o tempo 17:51) 

https://www.youtube.com/watch?v=aTFwvB0JRno 

https://www.youtube.com/watch?v=RIPD1Bz1KMI 

 

 

 

 

 

 

1) Resolver a atividade 2 na pág. 110 do seu livro. 

2) Resolver a atividade 3 na pág. 111 do seu livro. 

3)                                              (acessado em 28/04/ 2020)  É desejado produzir uma grande pressão sobre uma placa 

metálica para que ela possa ser perfurada por um prego. Dessa forma, podemos: 

a) diminuir a densidade do prego. 

b) aumentar a área de contato do prego com a placa metálica. 

c) diminuir a área de contato do prego com a placa metálica. 

d) diminuir a força aplicada sobre o prego. 

e) aumentar o volume do prego. 

 
Khan Academy 

Agora você deverá ler na pág. 109 do 

seu livro o texto intitulado Pressão nos 

sólidos.  

Agora faça os exercícios a seguir 

https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/   

https://www.youtube.com/watch?v=2LblHDzuCA0
https://www.youtube.com/watch?v=aTFwvB0JRno
https://www.youtube.com/watch?v=RIPD1Bz1KMI
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/


4)                                            (acessado em 28/04/2020) (ACAFE-SC) Um prego é colocado entre dois dedos, que 

produzem a mesma força, de modo que a ponta do prego é pressionada por um dedo e a cabeça do prego 

pela outra. O dedo que pressiona o lado da ponta sente dor em função de: 

a) a pressão ser inversamente proporcional à área para uma mesma força.  

b) a força ser diretamente proporcional à aceleração e inversamente proporcional à pressão.  

c) a pressão ser diretamente proporcional à força para uma mesma área. 

d) a sua área de contato ser menor e, em consequência, a pressão também.  

e) o prego sofrer uma pressão igual em ambos os lados, mas em sentidos opostos. 

 

5) (UFMG-MG) José aperta uma tachinha entre os dedos, como mostrado nesta figura: 

 

A cabeça da tachinha está apoiada no polegar e a ponta, no indicador. 

Sejam F(i) o módulo da força e p(i) a pressão que a tachinha faz sobre o dedo indicador de José. Sobre o 

polegar, essas grandezas são, respectivamente, F(p) e p(p). 

Considerando-se essas informações, é CORRETO afirmar que: 

 

a)  F(i) > F(p)   e   p(i) = p(p).               

b)  F(i) = F(p)   e   p(i) = p(p).               

c)  F(i) > F(p)   e   p(i) > p(p). 

d)  F(i) = F(p)   e   p(i) > p(p). 

 

6) (UFMG-MG) As figuras mostram um mesmo tijolo, de dimensões 5cm x 10cm x 20cm, apoiado sobre 

uma mesa de três maneiras diferentes. Em cada situação, a face do tijolo que está em contato com a mesa é 

diferente. 

 

As pressões exercidas pelo tijolo sobre a mesa nas situações I, II e III são, respectivamente, ρ1, ρ2 e ρ3. 

Com base nessas informações, é correto afirmar que: 

 

a) ρ1= ρ2 = ρ3          

b) ρ1< ρ2 < ρ3          

c) ρ1< ρ2 > ρ3          

d) ρ1> ρ2 > ρ3 

 

 

 

https://fisicaevestibular.com.br/ 

https://fisicaevestibular.com.br/ 

http://projetoseeduc.cecierj.edu.br/ 

https://fisicaevestibular.com.br/
https://fisicaevestibular.com.br/
http://projetoseeduc.cecierj.edu.br/


 

7) (UNESP-SP) Um tijolo, com as dimensões indicadas, é colocado sobre uma mesa com tampo de 

borracha, inicialmente da maneira mostrada em 1 e, posteriormente, da maneira mostrada em 2. 

 

Na situação 1, o tijolo exerce sobre a mesa uma força F1 e uma pressão p1; na situação 2, a força e a pressão 

exercidas são F2 e p2. Nessas condições, pode-se afirmar que: 

 

a) F1 = F2 e p1 = p2.          

b) F1 = F2 e p1 < p2.          

c) F1 = F2 e p1 > p2.            

d) F1 > F2 e p1 > p2. 

e) F1 < F2 e p1 < p2. 

 

 

 

 

 

 

https://fisicaevestibular.com.br/

