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Assinar lista de presença

Presença mínima exigida 70%

A partir de hoje aulas no auditório Sul

Comentar sobre a P2

Entregar comentários sobre queda livre

Aberto Experimento Virtual – Lançamento de bolinha por um

trem em movimento – Roteiro no site da disciplina

Entregar até domingo, dia 05 de maio

Aberto o Questionário 6 sobre Conceitos de Matemática até a

próxima quinta-feira, dia 02/05, às 19 horas.

Sexta feira a partir das 21 horas 

Conceitos de Matemática

sala 2009

Dias 23 de maio e 13 de junho aulas na sala 2019

AVISOS
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Leis de Newton

Seções do livro que devem ser lidas.

HRK Seções 3.6, 3.7, 3.8, 5.1 e 5.2

Ao final dessas aulas você deverá ser capaz de:

1. Fazer diagramas de corpo livre

2. Aplicar as Leis de Newton 

3. Determinar a força resultante que atua em um corpo

http://www.crystalinks.com/newton.html
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Leis de Newton
FORÇAS FUNDAMENTAIS DA NATUREZA

Interações gravitacionais:
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Interações eletromagnéticas : Forças elétricas e magnéticas

Interações fracas: Decaimento radioativo

Interações fortes: Força de coesão entre núcleons (prótons e nêutrons)
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Leis de Newton

Leis de Newton:

1º Lei de Newton – Lei da Inércia: um corpo tende a manter o seu estado

de movimento (velocidade constate, seja ela nula ou não) até que uma força

resultante diferente de zero atue sobre ele.

2º Lei de Newton: Se uma força externa atua sobre um corpo, ele 

promove ao corpo uma aceleração de mesma direção e sentido dessa força, e 

módulo que depende da massa.

3º Lei de Newton – Ação e reação: Quando um corpo A exerce uma força 

sobre um corpo B (ação), então o corpo B exerce sobre o corpo A (reação) uma 

força de mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto.

amFF R

.

Forças derivadas: normal tração elásticas atrito
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Questões conceituais

Classifique cada uma das alternativas abaixo como Verdadeiro ou Falso em relação a 

possíveis pares de ação e reação referente a Terceira Lei de Newton. 

a) A hélice de um avião empurra o ar em direção à sua cauda; o ar empurra a hélice do avião 

para frente.___________

b) A Terra puxa a charrete para baixo; o chão empurra a charrete para cima com uma força 

igual em módulo e de sentido contrário.____________

c) Um cavalo puxa para a frente uma charrete, mas sem movê-la; a charrete puxa o cavalo 

para trás._______________

(d) A terra atrai um tijolo; o tijolo atrai a Terra. ______________

(e) Um cavalo puxa o cavalo uma carroça para frente, movendo-a; a carroça puxa o cavalo 

para trás._______________________



Diagrama de Forças 

mesa

maçã

Terra
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Forças a serem tratadas:

Peso:

Normal: 

Tração:

Atrito:

Força centrípeta = resultante!

Aponta sempre para o centro da Terra

Sempre perpendicular à superfície de contato

Sempre ao longo do fio

Sempre paralela à superfície de contato

Sempre contrária à tendência de movimento

Diagramas de corpo livre
















