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 APRESENTAÇÃO

 APLICAÇÕES DAS LEIS DE NEWTON

 Força Peso

 Força de Atrito

 Força Elástica

 ATIVIDADES DE SALA
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Unidades (SI):

Força Peso: [P] = N
Massa: [m] = kg
Aceleração da gravidade: [g] = m/s²

O Peso é uma força de campo que atua no campo gravitacional
de um corpo celeste, que tem sempre o sentido de aproximar o
objeto que está sendo atraído para o centro desse corpo.

𝐹𝑅 = 𝑚 ∙  𝑎 → 𝑷 = 𝒎 ∙ 𝒈

 Força Peso (Força gravitacional)
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1) João tem igual a 70 kg. Calcule o
peso de João. Considere a
aceleração da gravidade local da
Terra igual a 𝐠 = 𝟏𝟎 𝐦/𝒔𝟐.
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2) Consideremos um corpo de
massa m = 10 kg. Calcule o peso
desse corpo na Terra, onde a
aceleração da gravidade tem
módulo g = 10 m/s².
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 Força de Atrito

Atrito é uma força que afeta o movimento dos corpos que
estão em contato. Essa força ocorre devido a rugosidade
existente durante o contato entre duas superfícies.
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 Força Elástica

Alguns materiais apresentam a propriedade de retornar à
forma inicial após sofrerem deformação. Essa propriedade é
chamada de elasticidade.

A força elástica é a força
aplicada sobre os materiais
que possuem propriedades
elásticas.
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3) Identifique a força que existe
entre o contato do pé de um
corredor e solo, durante uma
corrida.
a) Força peso
b) Força elástica
c) Força de atrito
d) Força gravitacional
e) Força magnética
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4) Os dedos são capazes de exercer
uma força sobre determinado
elástico de prender dinheiro. Essa
força é capaz de deformá-lo,
fazendo o elástico aumentar de
tamanho.
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Identifique essa força:
a) Força peso
b) Força elástica
c) Força de atrito
d) Força gravitacional
e) Força magnética



5) Qual é, em newtons, a
intensidade da força de atração
gravitacional entre um corpo de
massa igual a 5 kg e a Terra, em um
local onde o módulo da aceleração
gravitacional é 10 m/s²?
a) 5,0
b) 9,8
c) 49
d) 50
e) 98
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6) Consideremos um corpo de
massa m = 10 kg. Calcule o peso
desse corpo na Lua, onde a
aceleração da gravidade tem
módulo g = 1,6 m/s².
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