


 APRESENTAÇÃO

 OS PRINCÍPIOS DA DINÂMICA
 1ª Lei de Newton (Princípio da Inércia)
 2ª Lei de Newton (Princípio Fundamental)
 3ª Lei de Newton (Princípio da Ação e Reação)
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Qualquer agente capaz de produzir num corpo uma
aceleração e/ou uma deformação.

 Força

Imagem: Brooke Novak / Creative
Commons Attribution 2.0 Generic

Imagem: Uwe W. / NASA /
Domínio Público

Imagem: Thue / Domínio Público
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 Primeiros pensamentos sobre as forças

Aristóteles (384-322 a.C.) Galileu Galilei (1564-1642)
Fonte: Wikipedia

Galileu Galilei (1643-1727)
Fonte: SuperinteressanteFonte: Toda Matéria
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Instrumento utilizado para
medir força

 Dinamômetro
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Unidade (SI):

[N] = newton
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 1ª Lei de Newton (Princípio da Inércia)
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Força é o agente que altera a velocidade do
corpo, vencendo assim a tendência natural
de manter seu estado de equilíbrio
(INÉRCIA).
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Algumas situações em que o Princípio da Inércia aparece.

Atenção
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A resultante das forças aplicadas a um ponto material é igual ao
produto de sua massa pela aceleração adquirida:

Imagem: Ryan Child / U.S. Navy / Domínio Público

2ª Lei de Newton (Princípio Fundamental)

Unidades (SI):

Força Resultante: [FR] = N
Massa: [m] = kg
Aceleração: [a] = m/s²
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A toda ação há sempre oposta uma reação
igual, ou, as ações mútuas de dois corpos
um sobre o outro são sempre iguais e
dirigidas a partes opostas.

3ª Lei de Newton (Princípio da Ação e Reação)

O par ação/reação nunca se equilibra, pois
as forças atuam em corpos diferentes.
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3ª Lei de Newton (Princípio da Ação e Reação)

Fonte: Depositphotos

Fonte: Alunos Online/Uol

EXEMPLOS
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1) (Unirio) A análise sequencial da tirinha e,
especialmente, a do quadro final
nos leva imediatamente ao (à):
a) Princípio da conservação da
Energia Mecânica.
b) Propriedade geral da matéria
denominada Inércia.
c) Princípio da conservação da
Quantidade de Movimento.
d) Segunda Lei de Newton.
e) Princípio da Independência dos
Movimentos.
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2) Um ponto material de massa
está em um movimento

retilíneo acelerado, cuja aceleração
tem módulo . Calcule o
módulo da resultante das forças que
atuam no ponto material.
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3) Um bloco de massa
está submetida à ação de apenas
duas forças e , de mesma
direção e sentidos opostos como
mostra a figura. Calcule o módulo
da aceleração do bloco, sabendo
que e .

F2= 30 N F1= 50 N
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4) (PUC-SP) Um satélite em órbita
ao redor da Terra é atraído pelo
nosso planeta e, como reação, (3ª
Lei de Newton) atrai a Terra. A
figura que representa corretamente
esse par ação-reação é
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5) (Unesp) As estatísticas indicam
que o uso do cinto de segurança
deve ser obrigatório para prevenir
lesões mais graves em motoristas
e passageiros no caso de
acidentes. Fisicamente, a função
do cinto está relacionada com a
a) Primeira lei de Newton.
b) Lei de Snell.
c) Lei e Ampére.
d) Lei de Ohm.
e) Primeira Lei de Kepler.
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6) (Faap) A terceira Lei de Newton é
o princípio da ação e reação. Esse
princípio descreve as forças que
participam na interação entre dois
corpos. Podemos afirmar que:
a) duas forças iguais em módulo e
de sentidos opostos são forças de
ação e reação
b) enquanto a ação está aplicada
num dos corpos, a reação está
aplicada no outro

c) a ação é maior que a reação
d) ação e reação estão aplicadas no
mesmo corpo
e) a reação em alguns casos, pode
ser maior que a ação
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