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APRESENTAÇÃO 

 

 

Colega professor(a): 

 

O material que segue consiste em um planejamento de seis episódios de ensino para abordar 

as Leis de Newton na primeira série do Ensino Médio: duas aulas sobre a Primeira Lei de Newton, 

duas aulas sobre a Terceira Lei de Newton e duas aulas sobre a Segunda Lei de Newton. Sugere-se 

inserir essas aulas no cronograma de atividades da disciplina de Física depois da Cinemática. O 

projeto foi aplicado em sete turmas da primeira série do Ensino Médio da Fundação Liberato 

(www.liberato.com.br), de Novo Hamburgo, com bons resultados, conforme consta na dissertação de 

mestrado de Jader Bernardes (disponível na íntegra através do link 

https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/152771/001011783.pdf). 

Os episódios de ensino foram concebidos à luz da Teoria da Aprendizagem Significativa de 

David Paul Ausubel (MOREIRA; OSTERMANN, 1999). De acordo com Ausubel (Moreira e 

Ostermann, 1999), a aprendizagem significativa ocorre quando uma nova informação interage, de 

forma relevante, com conhecimentos que já estão presentes na estrutura cognitiva do sujeito que 

aprende. Esse conhecimento prévio, que pode ser um conceito, uma ideia, uma observação, é 

chamado de subsunçor. À medida que um subsunçor é utilizado para aprendizagem de novos 

conceitos, ele é aprimorado, refinado. Ou seja, o aprendizado de novas informações, na medida em 

que ocorre, deve estabelecer laços com os conceitos que já existem na estrutura cognitiva do aluno. 

No caso da Física é bastante frequente que os alunos simplesmente memorizem uma sequência de 

fórmulas e equações desconectadas do conceito e/ou do fenômeno físico.  

No estudo das Leis de Newton, o fato de simplesmente apresentar as definições aos alunos 

(a partir do livro texto, por exemplo) e explicá-las meramente reproduzindo o que está no livro é um 

exemplo de abordagem que, provavelmente levará os alunos a apenas decorarem o conteúdo. Este é 

um exemplo do que Ausubel chama de aprendizagem mecânica, que segundo Moreira e Ostermann 

(1999, p. 47), “contrapõe-se à aprendizagem significativa, pois as novas informações são aprendidas 

praticamente sem se relacionarem com o que o aluno já sabe.” 

As Leis de Newton são trabalhadas geralmente de forma expositiva e mecânica. Os alunos, 

não compreendendo o real significado delas, como consequência, acabam apenas reproduzindo o 

que foi exposto sem refletir nos conceitos. Sendo assim, torna-se necessário provocar reflexões no 

aluno e fazer questionamentos para mapear o que os alunos já sabem, quais são suas concepções 

sobre conceitos que serão abordados. 

Justifica-se a escolha desta teoria para este trabalho, porque os alunos possuem muitas 

concepções prévias acerca dos conceitos de força, movimento e repouso, por exemplo, e isto vai ao 

encontro da forma de trabalho do Just-in-Time Teaching e do Peer Instruction. Para que ocorra a 

aprendizagem significativa, os novos conhecimentos devem relacionar-se efetivamente com aspectos 
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relevantes pré-existentes na estrutura cognitiva dos alunos (MOREIRA; OSTERMANN, 1999). Neste 

caso, isto ocorre através da interação entre os colegas e da realização de tarefas prévias. 

Salienta-se ao professor que o material aqui apresentado foi gerado em um contexto escolar 

que pode ser diferente do seu e que cabe ao professor avaliar e julgar criticamente as possibilidades 

de adoção e necessárias modificações para adequá-lo ao seu contexto escolar. A proposta deste 

material é servir de exemplo para que o professor possa se basear e construir as próprias atividades, 

respeitando sua própria autonomia e servindo de auxílio na medida em que são apresentadas formas 

concretas e potencialmente úteis de inserção de métodos ativos de ensino em sala de aula. 

O Peer Instruction (Instrução pelos Colegas) e o Just-in-Time Teaching (Ensino sob Medida) 

são dois métodos que estão aliados nesta proposta de trabalho. O Peer Instruction está alicerçado no 

estudo prévio de materiais disponibilizados pelo professor e na resolução de questões conceituais em 

aula, através da discussão entre os alunos. O Just-in-Time Teaching, por sua vez, permite ao 

professor planejar as suas aulas a partir do que os alunos já sabem e das dificuldades enfrentadas 

por eles. Desta forma os alunos se engajam em três etapas: tarefas de leitura de conteúdos a serem 

discutidos em aula, discussões sobre as tarefas de leitura e atividades em grupo sobre os conteúdos 

das duas etapas anteriores (MAZUR; ARAUJO, 2013). 

As tarefas prévias devem ser enviadas aos alunos alguns dias antes da aula para que 

respondam, por exemplo, pela plataforma Google Forms
1
. A plataforma Google Forms permite 

compilar as respostas em uma planilha eletrônica, o que facilita para tabular, classificar e analisar os 

dados, e verificar a quantidade de respostas recebidas. Os resultados também podem ser exibidos 

gráficos. 

 Recomenda-se o uso do aplicativo Plickers
2
 como ferramenta para avaliar a quantidade de 

acertos das questões conceituais respondidas pelos alunos durante as aulas, bem como a frequência 

das alternativas escolhidas. Assim que uma questão é proposta, os alunos são orientados a refletir 

sobre a resposta e a formularem um raciocínio que a sustente de modo que possam convencer um 

colega que tenha escolhido uma resposta diferente da sua, em etapa posterior. Cada cartão de 

resposta possui um padrão bidimensional assimétrico similar a um QR code (código de resposta 

rápida) diferente, com individual que é associada a um aluno. Dependendo da orientação em que o 

cartão é mostrado, é possível ao aluno escolher quatro alternativas diferentes (A, B, C e D). O 

aplicativo Plickers lê os códigos através da câmera do celular e informa ao professor, em tempo real, 

o percentual de acertos da questão.  

Nas próximas páginas estão maiores detalhes sobre o aplicativo Plickers, os métodos Just-in-

Time Teaching e Peer Instruction, e uma explicação acerca de cada parte da estrutura proposta para 

cada uma das aulas. Por fim estão questões extras e as referências. Esperamos que este material 

possa lhe auxiliar durante suas atividades. 

Boa leitura! 

                                                           
1
 A plataforma Google Forms é um serviço gratuito do Google que permite a criação de enquetes, 

formulários, pesquisas e votações de forma simples e rápida. Os resultados do formulário podem ser 
convertidos em gráficos e exportados para formato de planilha eletrônica. 
2
 Plickers é um aplicativo para smartphone que está disponível para download gratuitamente na 

página www.plickers.com.  
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MÉTODOS PEER INSTRUCTION E JUST-IN-TIME TEACHING 

 

A metodologia proposta para os episódios de ensino combina dois métodos: o Just-in-Time 

Teaching (Ensino sob Medida) e o Peer Instruction (Instrução pelos Colegas). O Just-in-Time 

Teaching, permite ao professor planejar as suas aulas a partir do que os alunos já sabem (bem como 

a partir das dificuldades enfrentadas por eles), o que otimiza o tempo em sala de aula. Por meio do 

Just-in-Time Teaching os alunos estão envolvidos em três etapas: tarefas de leitura de conteúdos a 

serem discutidos em aula, discussões sobre as tarefas de leitura e atividades em grupo sobre os 

conteúdos das duas etapas anteriores (ARAUJO; MAZUR, 2013). 

O Peer Instruction, por sua vez, tem como foco a aprendizagem dos conceitos fundamentais 

dos conteúdos em estudo através da proposição de questões conceituais, racionalizando o uso do 

tempo em sala de aula. Durante as aulas, ocorrem pequenos momentos (10 min a 20 min) de 

apresentações orais por parte do professor, focadas nos conceitos principais a serem trabalhados. 

Em seguida são apresentadas questões conceituais para os alunos responderem primeiro 

individualmente e então discutirem com os colegas (ARAUJO; MAZUR, 2013). 

O Peer Instruction sugere encaminhamentos diferentes para as aulas de acordo com o índice 

de acertos de uma questão conceitual proposta e respondida individualmente pelos alunos e, para 

avaliarmos estes índices, utilizamos o Plickers como sistema de votação, que será detalhado na 

próxima seção deste material. Araujo e Mazur (2013, p. 374) exemplificam o método Peer Instruction 

aliado ao método Just-in-Time Teaching através de uma linha de tempo, conforme Figura 1.  

 

 

Figura 1 – Linha de tempo para uma aula integrando os métodos Peer Instruction e Just-in-

Time Teaching. Fonte: ARAUJO; MAZUR, 2013. 

 

A partir dos índices de acerto de uma questão conceitual, o professor decide se é necessária 

uma nova explicação sobre o assunto (se o índice for inferior a 30%), se os alunos devem discutir 

entre eles sobre a questão (se o índice estiver entre 30% e 70%) ou se é possível dar seguimento ao 

conteúdo (se o índice for superior a 70%). 
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Cabe ressaltar que essas faixas de índices de acertos foram propostas pelo método Peer 

Instruction e a faixa central (entre 30% e 70%) é a que caracteriza essencialmente o método, pois no 

caso da votação individual se situar nesta faixa, os alunos são estimulados a interagirem e discutirem 

entre si sobre a questão, devendo após a discussão votar novamente. O professor participa do 

processo apenas supervisionando a interação dos alunos, sem dar respostas. O Peer Instruction tira 

os alunos de uma situação meramente passiva e torna-os protagonistas do processo, discutindo entre 

seus pares, promovendo intercâmbio de ideias e ressignificação de conceitos. Naquele momento, os 

alunos são os responsáveis pela aula.  

Nas duas situações em que uma questão conceitual apresentar índice de acertos inferior a 

70% e for necessária uma nova explicação do professor ou ocorrer discussão entre os colegas, a 

mesma questão é posta novamente em votação. Se o índice de acertos for superior a 70%, a aula 

segue para o próximo tópico e se for inferior a 70%, sugere-se que seja aplicada uma nova questão 

conceitual que aborde a mesma dificuldade da questão anterior. 

O Just-in-Time Teaching permite ao professor mapear a atividade prévia e identificar nela as 

dificuldades dos alunos em tempo hábil para criar estratégias para saná-las durante a aula. Em 

complemento, o Peer Instruction racionaliza o tempo em aula fazendo com que os alunos passem 

mais tempo refletindo sobre o conteúdo e discutindo com seus colegas do que meramente copiando 

ou assistindo passivamente a uma aula expositiva. 

 

  



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF-UFRGS – BERNARDES, J., ARAUJO, I.S., VEIT, E.A. v.27 n.4 

 

 
10 

 

APLICATIVO PLICKERS 

 

O Plickers é um aplicativo gratuito que funciona em smartphones e tablets. Ele acessa um 

banco de questões objetivas, com até quatro alternativas, criado pelo professor e utiliza a câmera do 

aparelho para efetuar a leitura de padrões que são utilizados para respondê-las.  

Para utilizar o aplicativo, é necessário baixá-lo (o endereço da página é www.plickers.com) e 

instalá-lo. Uma vez na página do Plickers é preciso também criar uma conta para poder criar as 

turmas, informar os nomes dos alunos, criar e alimentar o banco de questões, bem como imprimir os 

cartões que contêm os padrões. Cada aluno terá um cartão identificado com um número (que é o seu 

número da chamada). A Figura 2 mostra o cartão correspondente ao aluno número 1 da chamada. 

 

 

Figura 2 – Cartões que serão utilizados pelos alunos e lidos pelo aplicativo Plickers. Fonte: 

https://plickers.com/PlickersCards_2up.pdf
 
 

 

Os códigos de barras são quadrados e cada lado do quadrado representa uma alternativa: A, 

B, C ou D. Por isso, cada questão pode ter até quatro alternativas para resposta. Os alunos escolhem 

sua resposta e votam utilizando seu código de barras com o lado da alternativa desejada para cima. 

Assim que uma questão é proposta, os alunos refletem sobre ela em silêncio, por cerca de um 

minuto, e, em seguida, mostram os cartões de resposta com a alternativa escolhida. O Plickers lê os 

códigos de barras através da câmera do celular e informa ao professor, em tempo real, o percentual 

de acertos. A Figura 3 ilustra um momento das aulas em que o professor está recebendo as 

respostas de uma questão conceitual por meio dos cartões de resposta e a tela do aplicativo Plickers 

https://plickers.com/PlickersCards_2up.pdf
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contendo as alternativas respondidas por cada aluno e o percentual de acertos. Para evitar 

transtornos com direitos de uso de imagem, os alunos cobriram os rostos com seus cartões de 

respostas. Nesta situação, há 33 alunos na lista de chamada, 29 estavam presentes na aula e desses 

29 alunos 72% responderam a alternativa correta.  

 

 

Figura 3 – Alunos em momento de votação e tela do aplicativo Plickers. Fonte: o autor.
 
 

 

Se o professor desejar, é possível saber a resposta dada por cada aluno, o que pode ser 

bastante útil para identificar eventuais dificuldades recorrentes nos mesmos alunos. Uma vez 

respondida à questão, o Plickers armazena os dados, que ficam disponíveis para consulta no site e 

para emissão de relatórios. Se uma mesma questão for respondida duas vezes, o Plickers exibe um 

alerta que o percentual de acertos da primeira votação será apagado. Portanto, se o professor quiser 

ter o registro das duas votações no sistema é necessário introduzir a mesma questão duas vezes. 

Com relação ao banco de questões, na página do Plickers é possível separar cada aula em 

uma pasta, escolher para qual turma uma questão será direcionada, ou também copiar as questões 

para todas as turmas. Se houver conexão com a Internet e se a aula for dada com projetor multimídia, 

as questões podem ser acessadas pelo site do Plickers e a transição entre as questões será feita 

diretamente pelo smartphone do professor. Caso não haja conexão com a Internet o professor pode 

projetar as questões ou entregá-las impressas e efetuar posteriormente a sincronização dos dados 

coletados pelo seu smartphone. 

É válido ressaltar que o trabalho prévio do professor é maior. Na primeira vez que o sistema 

de votação foi adotado, será preciso imprimir os cartões, criar as turmas, e criar o banco de questões. 

Porém, o tempo em sala de aula será melhor aproveitado. Os alunos, por sua vez, têm demonstrado 

grande entusiasmo com a adoção dos cartões de votação, em particular, pela obtenção de um 

feedback rápido em relação ao desempenho alcançado nas questões propostas. 
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ESTRUTURA DOS EPISÓDIOS DE ENSINO 

 

No próximo tópico deste material estão estruturados seis episódios de ensino com duração de 

dois períodos (de 50 minutos cada um, totalizando 1h40min por aula). Para cada episódio de ensino 

são apresentados os seguintes itens:  

 Dificuldades enfrentadas pelos alunos: foi realizada uma busca de trabalhos anteriores 

para apontar as dificuldades que os alunos apresentam no estudo de cada uma das Leis de Newton e 

estas dificuldades foram organizadas em uma escala gradativa e levada em consideração na escolha 

das questões conceituais a serem propostas aos alunos.  

 Tarefa prévia: para cada um dos episódios é apresentada uma tarefa de leitura (texto, 

vídeo, página da Internet, simulador, ilustração e trecho do livro didático) e questões que devem ser 

respondidas e justificadas pelos alunos. Além disso, em cada tarefa de leitura, os alunos devem 

expor a sua opinião sobre os trechos que consideraram mais interessantes e os trechos que 

consideraram mais difíceis ou confusos. Em nossa aplicação usamos a plataforma Google Docs para 

disponibilizar as tarefas de leitura a serem realizadas antes de cada aula. 

 Sequência didática: trata-se de um cronograma com as atividades a serem desenvolvidas 

e uma estimativa de tempo que deve ser dedicada para cada uma delas. Vale lembrar que este 

tempo pode variar dependendo das características da turma, das dificuldades apresentadas, das 

respostas da tarefa prévia ou de outros fatores que o professor julgar necessários. 

 Testes conceituais: são questões que avaliam a compreensão do aluno acerca do 

fenômeno físico que está sendo estudado. As questões foram escolhidas e/ou elaboradas com base 

nas dificuldades apontadas na literatura e o grau de dificuldade está identificado antes de cada 

questão. 

A Fundação Liberato, onde foi aplicado este projeto, por ser uma escola pública, utiliza livros 

do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). A coleção escolhida para o triênio 2015-2017 é 

“Física: Contexto e Aplicações”, de Antônio Máximo Ribeiro da Luz e Beatriz Alvarenga Álvares, 

editora Scipione, 2013. As tarefas de leitura em alguns episódios requerem a leitura de trechos desse 

livro e no planejamento há referências a trechos desse livro texto. 
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AULA 1 – INÉRCIA 

 

Dificuldades enfrentadas pelos alunos: 

(VALADARES, p. 336-340, 1995) (PACCA, p. 99-101, 1991) 

 

a) Distinguir situações em que não há forças exercidas de situações em que a resultante das 

forças é nula. 

b) Generalizar o princípio da inércia: um corpo está em repouso ou em movimento uniforme se a 

resultante das forças nele exercidas for nula. 

c) Se um movimento ocorrer em mais de uma direção, analisar cada uma delas separadamente. 

 

Tarefa prévia (via Google Docs): 

 

LEIA O TEXTO ABAIXO E DEPOIS RESPONDA ÀS QUESTÕES QUE SEGUEM 

 

Ao longo dos séculos, os seres humanos perceberam que se um objeto se move sem que se 

observe alguma ação sobre o objeto ele irá parar. Por outro lado, observavam que, para que o corpo 

continuasse em movimento, tinham que exercer sobre ele uma força. Aparentemente, algo sempre 

iria parar o movimento do objeto. 

Esse pensamento vigorou até o século 17 quando Galileu e Descartes, seguidos por Newton, 

propuseram o contrário: talvez os corpos tenham a tendência de manter seu movimento a não ser 

que uma força seja exercida sobre eles. E eles justificaram seu ponto de vista argumentando que 

talvez os corpos não tenham a tendência de parar por si mesmos, mas, por causa da interação com o 

meio, forças são exercidas contrariamente ao movimento.  

Em um movimento de translação, a condição para que um corpo esteja em equilíbrio é que a 

RESULTANTE das forças exercidas sobre ele seja zero. Você percebe isso quando a velocidade de 

um corpo não varia e também quando um objeto permanece parado. Por outro lado, se você 

empurrou um objeto e acha que o deixou "sozinho", na verdade, há forças que tendem a fazer o 

objeto parar. Será que você consegue dar um exemplo de um dessas forças? 

A vida de Isaac Newton foi bem interessante como você pode ler na página 115 do seu livro 

texto. 

 

1) Comente os pontos que você achou confuso nesse texto (se não conseguiu entender bem alguma 

coisa). 

 

2) Comente agora os pontos que você achou mais importantes ou mais interessantes. 

 

3) Você empurra um objeto em um piso muito liso e faz com que ele se movimente. No instante em 

que você solta o objeto: 

a) ele para imediatamente. 
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b) ele diminui a velocidade até parar. 

c) ele continua se movendo com velocidade constante. 

d) ele para, após sua velocidade diminuir subitamente. 

Qual das alternativas você considera correta? Justifique a sua resposta. 

 

4) Dos corpos listados a seguir, o que está em EQUILÍBRIO é: 

a) a Lua se movimentando em torno da Terra. 

b) uma pedra em queda livre. 

c) um automóvel que trafega com velocidade constante. 

d) uma bicicleta que desce uma rua íngreme. 

e) um objeto no ponto mais alto da trajetória, quando lançado verticalmente para cima. 

Qual das alternativas você considera correta? Justifique sua escolha. 

 

Momento Tempo Descrição da atividade 

1 10 min Discutir as perguntas da tarefa prévia com os alunos, expondo algumas 

respostas obtidas. 

Questionar os alunos o que eles sabem sobre FORÇA. 

Dentro deste diálogo, dar exemplos dos tipos de força. 

2 15 min Tratar do caráter vetorial da força. 

Representar o vetor força atuando sobre um objeto (“bloquinho”). 

Discutir com os alunos a ideia de resultante das forças. 

Refinar a representação gráfica (“bloquinho”) com mais de uma força exercida 

sobre ele. 

Distinguir os conceitos de equilíbrio estático e dinâmico. 

3 15 min Questões conceituais 1, 2 e 3 

4 05 min Revisar com os alunos os termos que aparecerão no enunciado da 1ª Lei que 

são relevantes: 

- movimento e repouso (em relação a um referencial); 

- referencial (sistema orientado com origem em um ponto); 

- MRU. 

5 05 min Abordar o conceito de força. Conforme o livro, “um ente físico capaz de variar o 

vetor velocidade e/ou deformar objetos”.  

Salientar que força não é a causa de movimento, mas de variação do estado de 

movimento e repouso. Exemplos válidos: bola (em movimento) “sem ação de 

forças”, alicerce de um prédio (em repouso) sob ação de forças. 

Apresentar unidades de medida de força (utilizar dinamômetro). 

6 05 min Utilizando o livro didático, ler com os alunos o enunciado proposto pelos 

autores para a 1ª Lei de Newton. Questionar os alunos se esta definição está 

clara. Perguntar a eles qual a relação entre a definição proposta e a atividade 

prévia. 

7 15 min Questões conceituais 4, 5 e 6. 

8 10 min Exemplificar o princípio da inércia através de experimentos simples (moedas, 

copo e cartão) e também, através de uma caneleira de ginástica (os alunos 

devem usá-la) 

Possibilitar que os alunos manipulem o material. 

Pedir aos alunos para que deem outros exemplos para o princípio da inércia. 

9 10 min Questões conceituais 7 e 8. 

10 05 min Revisão. 
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Questões conceituais – as letras indicam o nível crescente de dificuldade atribuído à questão, 

em uma escala de (a) a (c). 

 

1) (b) (STA. CASA – adaptado) Se a resultante das forças é nula, É POSSÍVEL: 

a) um objeto passar do estado de repouso ao de movimento uniforme. 

b) manter um objeto em movimento retilíneo e uniforme. 

c) manter um corpo em movimento circular e uniforme. 

d) mudar a direção do movimento de um objeto. 

 

2) (b) (TAUBATÉ) Um automóvel viaja com velocidade constante de 72 km/h em trecho retilíneo de 

estrada. Pode-se afirmar que a resultante das forças que agem sobre o veículo: 

a) é igual à força de atrito que age sobre o veículo. 

b) é nula. 

c) nunca será nula. 

d) é desconhecida, pois há falta de dados. 

 

3) (c) Em uma partida de futebol, o goleiro cobra o tiro de meta chutando a bola que estava no solo. A 

trajetória da bola após o chute será: 

a) circular. 

b) parabólica. 

c) reta. 

d) espiral. 

 

4) (c) Um avião voando horizontalmente próximo à superfície da Terra abandona um objeto. Uma 

pessoa na Terra observa os movimentos do avião e do objeto caindo. Despreze a resistência do ar. 

Assinale a alternativa que contém, respectivamente, as trajetórias descritas pelo avião e pelo objeto. 

a) retilínea e circular. 

b) retilínea e parabólica. 

c) parabólica e retilínea. 

d) retilínea e retilínea. 

 

5) (b) (PUC-RJ – adaptado) Considere as seguintes afirmações a respeito de um passageiro de um 

ônibus que segura, por meio de um barbante,  um balão que contém hélio: 

 

I - Quando o ônibus freia, o balão se desloca para trás. 

II - Quando o ônibus acelera para frente, o balão se desloca para trás. 

III - Quando o ônibus acelera para frente, o barbante permanece na vertical. 

IV - Quando o ônibus freia, o barbante permanece na vertical. 
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Assinale a opção que indica a(s) afirmativa(s) correta(s). 

a) III e IV          

b) I e II          

c) Somente I          

d) Somente II          

 

6) (b) (Uniube-MG – adaptado) O princípio da inércia explica o fato de que: 

a) um corpo, ao ser lançado verticalmente para cima, atinge o ponto mais alto da trajetória e volta ao 

ponto de lançamento. 

b) quando atiramos uma pedra em qualquer direção no espaço, se nenhuma força for exercida nela, a 

pedra seguirá seu movimento sempre com a mesma velocidade, mas variando a direção. 

c) a força de atração do Sol sobre a Terra é igual, em intensidade e direção, à força de atração da 

Terra sobre o Sol. 

d) algumas pessoas conseguem tirar a toalha de uma mesa puxando-a rapidamente, de modo que os 

objetos que estavam sobre a toalha permaneçam em seus lugares sobre a mesa. 

 

7) (a) Considere o movimento horizontal de dois veículos A e B em uma rodovia. O carro A trafega 

com velocidade constante de 30 km/h e B trafega com velocidade constante de 60 km/h. Assinale a 

afirmativa correta: 

a) Não há forças exercidas sobre os veículos A e B. 

b) A resultante das forças no veículo A é o dobro da resultante das forças no veículo B. 

c) A resultante das forças no veículo A é a metade da resultante das forças no veículo B. 

d) A resultante das forças no veículo A é igual à resultante das forças no veículo B. 

 

8) (a) Um paraquedista salta de um avião que voa paralelamente ao solo. Observa-se a seguinte 

sequência de situações durante a descida do paraquedista: 

I – O módulo da sua velocidade aumenta enquanto ele cai. 

II – Depois de certo tempo, o módulo de sua velocidade estabiliza. 

III – Ao abrir o paraquedas, o módulo de sua velocidade diminui bruscamente. 

 

Sobre as forças exercidas sobre o paraquedista, podemos afirmar que: 

a) Em I a resultante das forças é nula; em II a resultante das forças é nula; em III a resultante das 

forças é não-nula. 

b) Em I a resultante das forças é não-nula; em II não há forças exercidas; em III a resultante das 

forças é não-nula. 

c) Em I a resultante das forças é não-nula; em II a resultante das forças é nula; em III a resultante das 

forças é nula. 

d) Em I a resultante das forças é não-nula; em II a resultante das forças é nula; em III a resultante das 

forças é não-nula. 
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AULA 2 – INÉRCIA 

Dificuldades enfrentadas pelos alunos  

(VALADARES, p. 317-323, 1995) (REZENDE e BARROS, p. 8-10, 2001) 

 

a) Dissociar a ideia de que é obrigatório exercer uma força para que um objeto se mova. 

b) Reconhecer o princípio da inércia em um objeto em movimento. 

 

 

Tarefa prévia (via Google Docs): 

 

RESPONDA ÀS QUESTÕES. 

 

1) (GREF-IF-USP – adaptado) Uma bolinha de aço está apoiada sobre um carrinho que possui uma 

superfície muito lisa. Uma pessoa puxa muito rapidamente o carrinho para a direita. 

 

a) Cai à direita do ponto A. 

b) Cai sobre o ponto A. 

c) Cai à esquerda do ponto A. 

d) Cai em local imprevisível. 

 

Escola a alternativa que considera correta e justifique sua escolha. 

 

2) Considere um avião voando horizontalmente com velocidade constante. 

a) Não há forças sobre o avião, pois ele está em MRU. 

b) O módulo das forças que contribuem para o movimento do avião é maior do que o módulo das 

forças que se opõem ao seu movimento. 

c) O módulo das forças que contribuem para o movimento do avião é igual ao módulo das forças que 

se opõem ao seu movimento. 

d) O módulo das forças que contribuem para o movimento do avião é menor do que o módulo das 

forças que se opõem ao seu movimento. 
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Escolha a alternativa que considera correta e justifique sua escolha. 

 

3) Considere agora um objeto caindo dentro de uma piscina, em MRU. Assinale a alternativa que 

melhor explica este fenômeno.  

a) A força de resistência ao movimento exercida pela água é muito maior do que a força exercida pela 

gravidade. 

b) A água exerce uma força de resistência ao movimento para cima, de módulo igual à força da 

gravidade. 

c) A água exerce uma força de resistência ao movimento para baixo, de módulo igual à força da 

gravidade. 

d) O objeto cai em MRU porque não há forca da gravidade dentro da piscina. 

 

Escolha a alternativa que considera correta e justifique sua escolha. 

 

 

Momento Tempo Descrição da atividade 

1 10 min Revisar da aula anterior a definição da 1ª Lei, a definição de forças e exemplos 

das forças. 

2 10 min Discutir com os alunos acerca da tarefa prévia, das respostas recebidas e das 

dúvidas relacionadas com a tarefa. 

3 10 min Apresentar a força peso aos alunos, com base no livro texto. Distinguir massa 

gravitacional e massa inercial. 

4 10 min Questões conceituais 1 e 2. 

6 10 min Questões conceituais 3 e 4. 

7 15 min Utilizando massas penduradas em uma mola, estabelecer uma relação entre a 

força peso e a deformação da mola. Construir junto com os alunos uma tabela e 

o gráfico. Apresentar a Lei de Hooke. Importante: a Lei de Hooke não será 

tratada como a “prova” do experimento, nem o experimento como “prova” da lei. 

8 15 min Questões conceituais 5, 6 e 7. 

9 05 min Revisão. 

 

Questões conceituais – as letras indicam o nível crescente de dificuldade atribuído à questão, 

em uma escala de (a) a (b). 

 

1) (a) (PUC-PR – adaptado) Analise as seguintes afirmativas: 

I. É possível haver movimento na ausência de força. 

II. É possível haver força na ausência de movimento. 

III. Ausência de forças sempre significa repouso. 

 

Estão corretas: 

a) Apenas II. 

b) Apenas III. 
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c) Apenas I e II. 

d) Apenas II e III. 

 

2) (b) Um paraquedista de 800 N desce verticalmente com velocidade constante de 2,0 m/s. 

Analisando a situação podemos afirmar que: 

a) a resultante das forças sobre o paraquedista é direcionada para baixo. 

b) a força de resistência do ar é maior que o peso do paraquedista. 

c) não há forças exercidas no paraquedista. 

d) a força total exercida sobre o paraquedista é nula. 

 

3) (a) Julgue as afirmações abaixo. 

a) Se um corpo sob a ação de várias forças está em equilíbrio, então esse corpo só pode estar em 

repouso. 

b) Um corpo permanece em movimento retilíneo uniforme ou em repouso quando não existe força 

alguma sobre ele. 

c) Quando a resultante das forças exercidas sobre um corpo é nula, esse corpo permanece em 

repouso ou em movimento uniforme em qualquer trajetória. 

d) Um objeto sob a ação de várias forças está em equilíbrio. Isso significa que ele pode estar em 

repouso ou em movimento retilíneo uniforme. 

 

4) (b) O bungee jumping é considerado um esporte radical, no qual uma pessoa salta de grandes 

alturas presa pelos tornozelos (ou pela cintura) a uma corda elástica. Ao final de um salto, depois de 

terminadas todas as oscilações da corda, uma pessoa aguarda a equipe de segurança para ser 

liberada das amarras. Sabendo que o sistema está em equilíbrio: 

a) a força peso da pessoa tem módulo igual à força elástica da corda. 

b) a força elástica da corda tem módulo maior do que a força peso da pessoa. 

c) a força peso da pessoa tem módulo maior do que a força elástica da corda. 

d) não se pode afirmar coisa alguma antes da pessoa ser solta das amarras. 

 

 

5) (b) (PUC-MG) A respeito do conceito de inércia, pode-se dizer que: 

a) inércia é uma força que mantém os objetos em repouso ou em movimento com velocidade 

constante. 

b) inércia é uma força que leva todos os objetos ao repouso. 

c) um objeto de grande massa tem mais inércia que um de pequena massa. 

d) objetos que se movem rapidamente têm mais inércia que os que se movem lentamente. 

 

6) (b) Baseando-se na primeira Lei de Newton, assinale a alternativa correta. 
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a) Se estivermos dentro de um ônibus e deixarmos um objeto cair, esse objeto fará uma trajetória 

retilínea em relação ao solo, pois o movimento do ônibus não afeta o movimento de objetos em seu 

interior. 

b) Quando usamos o cinto de segurança dentro de um carro, estamos impedindo que, na ocorrência 

de uma frenagem, sejamos arremessados para fora do carro, em virtude da tendência de 

permanecermos em movimento. 

c) Quanto maior a massa de um corpo, mais fácil será alterar sua velocidade. 

d) O estado de repouso e o de movimento retilíneo independem do referencial adotado. 

 

7) (a) Depois de ser empurrado, um objeto se move com velocidade constante sobre um piso muito 

liso. Isto ocorre porque: 

a) Não há forças exercidas sobre o objeto. 

b) A resultante das forças exercidas no objeto é nula. 

c) Depois de exercida a força, seu módulo diminui à medida que o objeto se move. 

d) A força exercida tem seu módulo constante durante todo o movimento. 
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AULA 3 – AÇÃO E REAÇÃO 

 

Dificuldades enfrentadas pelos alunos na 3ª Lei de Newton  

(TALIM, p. 141-153, 1999), (STRIEDER e BECKER, p. 7-9, 2010), (VALADARES, p. 301-303, 1995) 

 

a) Reconhecer pares ação e reação como forças de mesma natureza; 

b) Reconhecer que as forças de ação e reação são iguais em módulo, independentemente 

da massa do corpo; 

c) Reconhecer que as forças de ação e reação são simultâneas; 

d) Identificar as forças de ação e reação em corpos diferentes. 

 

 

Tarefa prévia (via Google Docs): 

 

PRIMEIRO LEIA AS PÁGINAS 105, 106 E 107 DO SEU LIVRO DIDÁTICO. 

DEPOIS RESPONDA ÀS QUESTÕES. 

 

1) Comente os pontos que você achou confuso nesse texto (se não conseguiu entender bem). 

 

2) Comente agora os pontos que você achou mais importantes. 

 

3) (UNIPAC – adaptado) Todas as alternativas contêm um par de forças de ação e reação, EXCETO: 

a) a força com que a Terra atrai um tijolo e a força com que o tijolo atrai a Terra.  

b) a força que uma pessoa, andando, empurra o chão para trás e a força com que o chão empurra a 

pessoa para frente.  

c) a força com que um avião, empurra o ar para trás e a força com que o ar empurra o avião para 

frente.  

d) o peso de um corpo colocado sobre uma mesa horizontal e a força normal da mesa sobre ele. 

 

Justifique sua escolha. 

 

4) (PUC-MG – adaptado) Quando um cavalo puxa uma charrete, a força que possibilita o movimento 

do cavalo é a força que: 
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a) o solo exerce sobre o cavalo. 

b) o cavalo exerce sobre a charrete. 

c) a charrete exerce sobre o cavalo. 

d) a charrete exerce sobre o solo. 

e) o cavalo exerce sobre o solo. 

 

Justifique sua escolha. 

 

 

Momento Tempo Descrição da atividade 

1 10 min Discutir com os alunos acerca da tarefa prévia, das respostas recebidas e das 

dúvidas relacionadas com a tarefa. 

2 10 min Ler com os alunos a definição apresentada no livro didático para a 3ª Lei, 

discutindo os exemplos ilustrados no livro (há vários exemplos e ótimas 

ilustrações). Representar graficamente os pares ação e reação. Discutir com os 

alunos o fato das forças de ação e reação serem de mesma natureza. 

3 10 min Questões conceituais 1 e 2. 

4 10 min Caracterizar par ação e reação peso e força gravitacional. Caracterizar par 

ação e reação envolvendo força de contato e normal. Discutir com os alunos a 

simultaneidade das forças de ação e reação. 

5 15 min Discutir com os alunos a aplicação das forças de ação e reação em objetos 

diferentes. 

6 10 min Questões conceituais 3 e 4. 

7 10 min Questionar aos alunos como caracterizar o par ação e reação em uma corda 

tracionada. Questioná-los também como caracterizar o par ação e reação em 

uma mola esticada. 

8 15 min Questões conceituais 5, 6 e 7. 

9 05 min Revisão. 

 

Questões conceituais – as letras indicam o nível crescente de dificuldade atribuído à questão, 

em uma escala de (a) a (d). 

 

1) (a) (UFLA-MG – adaptado) Um livro de peso igual a 4 N está apoiado, em repouso, na palma de 

sua mão. Complete as sentenças abaixo: 

I) Uma força para baixo de 4 N é exercida sobre o livro pela __________. 

II) Uma força para cima de __________ é exercida sobre o(a) __________ pela mão. 

III) A força para cima (item II) é reação à força para baixo (item I)? __________ 

 

Assinale a alternativa que contém as respostas que preenchem corretamente as lacunas. 

a) Terra, 8 N, Terra, Sim. 

b) Terra, 4 N, livro, Sim. 

c) Terra, 4 N, livro, Não. 

d) Terra, 4 N, Terra, Não. 
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2) (a) (PUC-RS – adaptado) No estudo das leis do movimento, ao tentar identificar pares de forças de 

ação-reação, são feitas as seguintes afirmativas: 

 

I. Ação: A Terra atrai a Lua. Reação: A Lua atrai a Terra. 

II. Ação: O pulso do boxeador golpeia o adversário.  Reação: O adversário cai. 

III. Ação: O pé chuta a bola.  Reação: A bola adquire velocidade. 

IV. Ação: Sentados numa cadeira, empurramos o acento para baixo. Reação: O acento nos empurra 

para cima. 

 

O princípio da ação-reação é corretamente aplicado: 

a) Somente na afirmativa I. 

b) Somente na afirmativa II. 

c) Somente nas afirmativas  II e III. 

d) Somente nas afirmativas I e IV. 

 

3) (b) (PUC-PR – adaptado) Um pedaço de ferro é colocado próximo de um ímã, conforme a figura a 

seguir: 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) é o ferro que atrai o ímã.     

b) a atração do ferro pelo ímã é igual à atração do ímã pelo ferro.     

c) é o ímã que atrai o ferro.     

d) a atração do ímã pelo ferro é mais intensa do que a atração do ferro pelo ímã. 

 

4) (b) Observe a figura a seguir: por uma roldana fixa no teto passa uma corda de massa desprezível 

que contém dois blocos A e B de massa 1 kg cada um. Assinale a alternativa correta. 
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a) O bloco B move-se obrigatoriamente para baixo, pois os blocos não estão na mesma altura. 

b) O sistema está obrigatoriamente em repouso, pois A e B possuem massas iguais. 

c) O sistema está em equilíbrio, pois os pesos de A e B e as forças de tração na corda têm mesmo 

módulo. 

d) O bloco A move-se obrigatoriamente para cima porque a força de tração é maior do que seu peso. 

 

 

5) (d) (UFC – adaptado) As forças de ação e reação (terceira lei de Newton) não se anulam 

mutuamente(exceto se forem forças internas) porque têm módulos diferentes. 

a) a afirmação é certa e o argumento é errado.     

b) a afirmação é certa e o argumento é certo. 

c) a afirmação e o argumento são corretos, mas não relacionados.     

d) a afirmação e o argumento estão errados. 

 

 

6) (c) Um livro de Física abordando a 3ª Lei de Newton contém a seguinte expressão “a pessoa 

empurra a parede e a parede empurra a pessoa”. Poderíamos dizer que, enquanto a força está sendo 

exercida, tanto faz quem é a força de ação ou de reação? 

a) Sim, pois as forças são de mesma natureza e ocorrem simultaneamente. 

b) Sim, pois as forças de ação e reação podem ocorrer sucessivamente. 

c) Não, porque é necessário que as forças de ação e reação ocorram sucessivamente. 

d) É indiferente. As forças de ação e reação podem ocorrer simultaneamente ou sucessivamente. 

 

 

7) (d) (UFPEL- RS) Um pescador possui um barco a vela que é utilizado para passeios turísticos. Em 

dias sem vento, esse pescador não conseguia realizar seus passeios.  Tentando superar tal 

dificuldade, instalou, na popa do barco, um enorme ventilador voltado para a vela, com o objetivo de 

produzir vento artificialmente. Na primeira oportunidade em que utilizou seu invento, o pescador 

percebeu que o barco não se movia como era por ele esperado. O invento não funcionou! 
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A razão para o não funcionamento desse invento é que 

a) a força de ação atua na vela e a de reação, no ventilador. 

b) a força de ação atua no ventilador e a de reação, na água. 

c) as forças que estão aplicadas no barco formam um sistema cuja resultante é nula. 

d) ele não produziu vento com velocidade suficiente para movimentar o barco. 

 

8) (d) Uma pessoa puxa uma corda presa à parede, conforme ilustrado na figura. 

 

 

Assinale a alternativa que contém a melhor representação da força de tração que o homem exerce na 

corda (T) e da força que a corda exerce no homem (F): 

a)  

b)  

c)  

d)  
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AULA 4 – FORÇA DE ATRITO / RESISTÊNCIA DO AR 

 

Dificuldades enfrentadas pelos alunos  

(ABEID, p. 2-3, 2010), (CALDAS & SALTIEL, p. 360-361, 1999), (VALADARES, p. 301-303, 1995) 

 

a) Diferenciar força de atrito e força de resistência do ar; 

b) Reconhecer que o módulo da força de atrito depende da força de contato (normal) entre 

os corpos; 

c) Ter consciência que o sentido da força de atrito é oposto à tendência de movimento entre 

as superfícies; 

d) Identificar e diferenciar atrito estático e cinético. 

 

 

Tarefa prévia (via Google Docs): 

 

PRIMEIRO LEIA AS PÁGINAS 109, 110 E 144 DO SEU LIVRO DIDÁTICO. 

DEPOIS RESPONDA ÀS QUESTÕES. 

 

1) Comente os pontos que você achou confuso nesse texto (se não conseguiu entender bem). 

 

2) Comente agora os pontos que você achou mais importantes. 

 

3) (PUC-RS) Sobre uma gota de chuva atuam, principalmente, duas forças: o peso e a força de 

resistência do ar, ambas com direções verticais, mas com sentidos opostos. A partir de uma 

determinada altura h em relação ao solo, estando a gota com velocidade v, essas duas forças 

passam a ter o mesmo módulo. 

 

Considerando a aceleração da gravidade constante, é correto afirmar que 

a) o módulo da força devido à resistência do ar não se altera desde o início da sua queda. 

b) o módulo do peso da gota varia durante a sua queda. 

c) durante a queda, a aceleração da gota aumenta. 

d) a velocidade com que a gota atinge o solo é v. 

 

Justifique sua escolha. 

 

4) (UDESC – adaptado) Um estivador empurra uma caixa em um piso plano com uma força horizontal 

F. Considerando que a caixa é deslocada com velocidade constante, é correto afirmar: 

a) A intensidade da força de atrito entre o piso e a caixa é igual à intensidade de F. 

b) A intensidade da força de atrito entre o piso e a caixa é menor do que a intensidade de F. 

c) O somatório das forças que atuam sobre a caixa é diferente de zero. 
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d) A força F e a força de atrito entre a caixa e o piso possuem mesma direção e mesmo sentido. 

 

Justifique sua escolha. 

 

Momento Tempo Descrição da atividade 

1 10 min Discutir com os alunos acerca da tarefa prévia, das respostas recebidas e das 

dúvidas relacionadas com a tarefa. 

2 15 min Discutir com os alunos a diferença entre atrito e resistência do ar. Explicitar a 

dependência do atrito com a força normal. Explicitar a dependência da 

resistência do ar com a velocidade do objeto. 

3 10 min Questões conceituais 1 e 2. 

4 15 min Utilizando o gráfico FAT x F, introduzir os conceitos de atrito estático e cinético, 

bem como os coeficientes de atrito estático e cinético. 

5 10 min Questões conceituais 3 e 4. 

6 15 min Utilizando o gráfico v x t, introduzir o conceito de velocidade limite (velocidade 

terminal) e apresentar valores de coeficientes de arrasto. 

7 10 min Questões conceituais 5 e 6. 

8 05 min Revisão. 

 

 

Questões conceituais – as letras indicam o nível crescente de dificuldade atribuído à questão, 

em uma escala de (a) a (d). 

 

1) (a) Considere duas folhas de papel iguais. Uma delas foi amassada e observou-se que ela cai mais 

rapidamente do que a folha de papel aberta. Por que isso ocorreu? 

a) Porque a força de resistência do ar é menor na folha amassada. 

b) Porque a força de atrito é menor na folha amassada. 

c) Porque a folha aberta tem menor massa e por isso o peso é menor do que a força de resistência 

do ar. 

d) Porque a folha aberta é menos densa que o ar e, portanto, é mais suscetível à força de atrito. 

 

2) (a) Analise as seguintes afirmativas: 

I – Um carro se desloca em MRU porque a força de atrito e a força exercida pelo motor têm módulos 

iguais. 

II – Um objeto inicia a queda livre em MRUV porque seu peso é maior do que a força de resistência 

do ar. 

III – Uma pessoa consegue caminhar porque há atrito entre seus sapatos e a superfície. 

 

Estão corretas: 

a) Apenas II. 

b) Apenas III. 

c) Apenas II e III. 

d) As afirmativas I, II e III. 
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3) (b) Ana e Bob querem pendurar um quadro na parede. Antes de fixá-lo, Ana avalia a posição e o 

nivelamento do quadro enquanto Bob mantém o quadro estável na parede exercendo uma força 

sobre o quadro, perpendicularmente a ele. Ao perceber que o quadro está deslizando, Bob aplica 

uma força maior sobre o quadro, na mesma direção e sentido da força aplicada anteriormente, até o 

quadro parar de deslizar. Por que o quadro parou de deslizar? 

a) Porque o módulo da força de atrito é muito superior ao módulo da força peso do quadro. 

b) Porque o peso do quadro e a força normal sofreram redução dos seus módulos. 

c) Porque a força exercida provocou diminuição da força peso do quadro em relação a seu valor 

anterior. 

d) Porque houve aumento da força normal e, consequentemente, da força de atrito entre o quadro e a 

parede. 

 

4) (c) Lixas adesivas são utilizadas como antiderrapantes em pisos e degraus de escadas. Uma 

pessoa caminha sobre uma superfície coberta com lixa antiderrapante, esquematizada na figura.  

 

Assinale a alternativa que melhor representa a força exercida pela pessoa no chão (Fp) e a força de 

atrito exercida pelo chão sobre a pessoa (FAT). 

a)  

b)  

c)  

d)  
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5) (d) Um objeto inicialmente em repouso foi deslocado sob a ação de uma força, de acordo com as 

etapas abaixo: 

1ª: foi exercida uma força de 20 N sobre o objeto e ele permaneceu em repouso. 

2ª: aumentou-se gradualmente o módulo da força exercida sobre o objeto até 25 N e ele permaneceu 

em repouso. 

3ª: aumentou-se gradualmente o módulo da força exercida sobre o objeto até 30 N e só então ele 

passou a se movimentar. 

4ª: após iniciado o movimento foi exercida uma força de 25 N sobre o objeto e ele moveu-se em 

MRU. 

 

Assinale a alternativa correta: 

a) O módulo da força de atrito estático é de 25 N e o da força de atrito cinético é 25 N. 

b) O módulo da força de atrito estático é de 30 N e o da força de atrito cinético é 25 N. 

c) O módulo da força de atrito estático é de 20 N e o da força de atrito cinético é 25 N. 

d) O módulo da força de atrito estático é de 30 N e o da força de atrito cinético é 20 N. 

 

 

6) (d) Um guarda-roupa foi tirado do repouso com certa dificuldade e depois disso, foi mais fácil 

mantê-lo em movimento. Assinale a alternativa que melhor explica este fenômeno. 

a) Há atrito estático com o guarda-roupa em repouso, depois o guarda-roupa mantém seu movimento 

por inércia. 

b) O módulo da força de atrito cinético é maior do que o módulo da força de atrito estático. 

c) O módulo da força de atrito estático é maior do que o módulo da força de atrito cinético. 

d) A inércia dificulta a retirada do guarda-roupa do repouso e depois há apenas atrito cinético. 

 



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF-UFRGS – BERNARDES, J., ARAUJO, I.S., VEIT, E.A. v.27 n.4 

 

 
32 

 

AULA 5 – PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA DINÂMICA 

 

Dificuldades enfrentadas pelos alunos  

(MARTINS, p. 255-256, 1998), (CHIBENI, p. 7, 1999), (VALADARES, p. 291, 293, 296 e 303, 1995) 

 

a) Reconhecer a aceleração como efeito dinâmico da resultante das forças (e não do seu 

aumento); 

b) Reconhecer que a existência de forças não obriga o sistema a estar acelerado; 

c) Ter consciência de que a força causa variação no movimento; 

d) Compreender que a massa depende da relação entre força e aceleração. 

 

 

Tarefa prévia (via Google Docs): 

 

PRIMEIRO LEIA AS PÁGINAS 130, 131 E 132 DO SEU LIVRO DIDÁTICO E OBSERVE A IMAGEM. 

DEPOIS RESPONDA ÀS QUESTÕES. 

 

 

 

1) Comente os pontos que você achou confuso nesse texto (se não conseguiu entender bem). 

 

2) Comente agora os pontos que você achou mais importantes. 
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3) Sabe-se que os objetos que têm massa atraem-se mutuamente devido à força gravitacional. Por 

exemplo, a Terra atrai um objeto e este objeto também atrai a Terra. Para este exemplo, 

considerando a aceleração da gravidade terrestre constante, é correto afirmar que: 

a) os módulos das acelerações da Terra e do objeto são iguais. 

b) o módulo da aceleração da Terra é menor do que o módulo da aceleração do objeto. 

c) o módulo da aceleração do objeto é menor do que o módulo da aceleração da Terra. 

d) o objeto cai em MRU, tendo a Terra como referencial inercial. 

 

Justifique sua escolha. 

 

4) Um automóvel e um caminhão são acelerados de 0 a 80 km/h em uma pista horizontal e no 

mesmo intervalo de tempo. Considerando este fenômeno, assinale a alternativa correta. 

a) O módulo da resultante das forças é nulo no automóvel e no caminhão. 

b) O módulo da resultante das forças é o mesmo no automóvel e no caminhão. 

c) O módulo da resultante das forças é maior no caminhão. 

d) O módulo da resultante das forças é maior no automóvel. 

 

Justifique sua escolha. 

 

 

Momento Tempo Descrição da atividade 

1 10 min Discutir com os alunos acerca da tarefa prévia, das respostas recebidas e das 

dúvidas relacionadas com a tarefa. 

2 10 min Discutir com os alunos a relação entre força e aceleração (massa). 

3 10 min Questões conceituais 1 e 2. 

4 15 min Ler com os alunos o enunciado da 2ª Lei de Newton que está no livro. 

Representar graficamente os vetores força e aceleração utilizando diagrama de 

corpo isolado. Comentar a analogia entre as expressões matemáticas FR = m.a 

e P = m.g. 

5 20 min Determinar a resultante das forças exercidas sobre um objeto e relacioná-la 

com sua aceleração em exercícios no plano horizontal com e sem atrito (3 a 4 

questões). 

6 20 min Determinar a resultante das forças exercidas sobre um objeto e relacioná-la 

com sua aceleração em exercícios no plano inclinado com e sem atrito (3 a 4 

questões). 

7 10 min Questões conceituais 3 e 4. 

8 05 min Revisão. 

 

Questões conceituais – as letras indicam o nível crescente de dificuldade atribuído à questão, 

em uma escala de (a) a (d) 

 

1) (a) Um objeto se move sobre uma superfície horizontal sem atrito sob ação de uma força 

constante. Podemos afirmar que: 

a) A velocidade do objeto é constante. 
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b) O objeto possui aceleração no mesmo sentido da força aplicada. 

c) O objeto possui aceleração no sentido oposto da força aplicada. 

d) Não se pode afirmar nada, pois faltam dados para análise. 

 

2) (b) Um objeto move-se horizontalmente em MRU. Assinale a afirmativa INCORRETA a respeito 

deste movimento: 

a) A resultante das forças exercidas no objeto é nula. 

b) É necessário que haja mais de uma força sendo exercida no objeto para que ele se mova em 

MRU. 

c) Mesmo se várias forças forem exercidas no objeto ele pode estar em equilíbrio. 

d) Se o somatório das forças exercidas no objeto for não-nulo ele acelera. 

 

3) (c) Um drone voa horizontalmente transportando um objeto suspenso por um cabo. Em 

determinado instante, o módulo da força de tração no cabo que sustenta o objeto é maior do que o 

módulo da força peso do objeto. Neste instante: 

a) o drone possui aceleração para cima. 

b) o drone começa a subir em MRU. 

c) o drone começa a descer. 

d) o drone permanece voando horizontalmente. 

 

4) (d) (UFPI – adaptado) A figura abaixo mostra a força em função da aceleração para os corpos, 1, 2 

e 3. 

 

Sobre esses corpos é correto afirmar que:  

a) o corpo 1 tem a menor inércia. 

b) o corpo 3 tem a maior inércia. 

c) o corpo 2 tem a menor inércia. 

d) o corpo 1 tem a maior inércia. 
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AULA 6 – APLICAÇÕES DO PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA DINÂMICA 

 

Dificuldades enfrentadas pelos alunos  

(PEDUZZI, p. 18-23, 1987), (VALADARES, p. 301-303, 1995) 

 

a) Identificar as forças de contato e tração em corpos diferentes; 

b) Representar graficamente os vetores em um objeto que se move em um plano inclinado. 

 

 

Tarefa prévia (via Google Docs): 

 

ACESSE OS SIMULADORES NOS LINKS ABAIXO. 

DEPOIS DE TESTAR OS EXPERIMENTOS, RESPONDA ÀS QUESTÕES. 

 

Simulador 1: plano horizontal com e sem atrito. 

http://phet.colorado.edu/en/simulation/forces-and-motion-basics  

 

Acesse o link e escolha a opção “Motion”. 

No menu superior direito escolha as opções: exibir valores (“values”), massas (“masses”) ou 

velocidade (“speed”). 

Escolha o objeto (ou pessoa) que estará sobre o vagão clicando sobre sua imagem e arrastando-o 

até o vagão. 

Clique sobre as setas na opção “Applied Forces” e observe o que acontece. 

Varie o módulo da força exercida, os objetos e observe a variação da velocidade. 

 

Selecionando no menu inferior a opção “Friction” é possível repetir os mesmos itens acima com atrito. 

Nesta opção também é possível visualizar a resultante das forças clicando na opção “Sum of Forces” 

no menu superior direito. 

 

Selecionando no menu inferior a opção “Acceleration” é possível repetir os mesmos itens acima 

exibindo o módulo da aceleração resultante. 

 

Simulador 2: plano inclinado com e sem atrito 

http://phet.colorado.edu/en/simulation/ramp-forces-and-motion  

 

No menu à esquerda é possível escolher vários itens: 

- exibir ou ocultar o diagrama de corpo isolado (“Free Body Diagram”); 

- superfície de madeira (com atrito) ou de gelo (sem atrito) (“Friction”); 

- exibir ou ocultar os vetores e a resultante das forças (“Vectors”); 

- incluir ou não molas junto às paredes (“Walls”); 
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- posição inicial do objeto e ângulo de inclinação do plano (“More Controls”); 

 

No menu inferior é possível escolher qual objeto irá se mover sobre a superfície e cada um deles 

exibe os coeficientes de atrito estático e cinético. 

 

Na barra central “Applied Force” é possível determinar o módulo da força exercida sobre o corpo e, 

com isso, observar o corpo se movendo. 

 

Na aba superior esquerda “Friction” é possível repetir todos os itens acima variando-se os 

coeficientes de atrito, a massa do objeto e a aceleração da gravidade. 

 

Na aba superior esquerda “Force Graphs” é possível visualizar os gráficos da simulação. 

 

1) Comente os pontos que você achou confuso nas simulações (se não conseguiu entender bem). 

 

2) Comente agora os pontos que você achou mais interessantes da simulação. 

 

3 (ITA-SP) No campeonato mundial de arco e flecha dois concorrentes discutem sobre a física que 

está contida no arco do arqueiro. Surge então a seguinte dúvida: quando o arco está esticado, no 

momento do lançamento da flecha, a força exercida sobre a corda pela mão do arqueiro é igual à: 

 

I - força exercida pela sua outra mão sobre a madeira do arco. 

II - tensão da corda. 

III - força exercida sobre a flecha pela corda no momento em que o arqueiro larga a corda. 

 

Neste caso: 

a) todas as afirmativas são verdadeiras. 

b) somente I e III são verdadeiras. 

c) somente I e II são verdadeiras. 

d) somente II é verdadeira. 

Justifique sua escolha. 

 

4) (UFES – adaptado) As caravelas portuguesas utilizavam para desembarque rápido de mercadorias 

uma prancha  plana de madeira recoberta com gordura animal. Sobre essa rampa, caixas de madeira 

eram desembarcadas com atrito desprezível. Considerando que Fa, Fb e Fc sejam, respectivamente, 

o módulo da força resultante sobre uma caixa nos pontos representados na figura esquemática ao 

lado, é CORRETO afirmar que: 
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a) Fa < Fb < Fc 

b) Fa > Fb > Fc 

c) Fa = Fb = Fc 

d) Fa = 0; Fb < Fc 

e) Fa = 0; Fb > Fc 

 

Justifique sua escolha. 

 

Momento Tempo Descrição da atividade 

1 10 min Discutir com os alunos acerca da tarefa prévia, das respostas recebidas e das 

dúvidas relacionadas com a tarefa. 

2 30 min Realizar resolução de exercícios sobre plano horizontal e plano inclinado, com 

e sem atrito. 

3 15 min Questões conceituais 1, 2 e 3. 

4 45 min Aplicação do teste sobre concepções de movimento dos professores Silveira, 

Moreira e Axt (a fonte está citada nas Referências). 

 

Questões conceituais – as letras indicam o nível crescente de dificuldade atribuído à questão, 

em uma escala de (a) a (b) 

 

1) (b) (PUC-PR – adaptado) Os corpos A e B de massas mA e mB, respectivamente, estão interligados 

por um fio que passa pela polia, conforme a figura. A polia pode girar livremente em torno de seu 

eixo. A massa do fio e da polia são consideradas desprezíveis.  
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Se o sistema está em repouso é correto afirmar: 

I. Se mA = mB, necessariamente existe atrito entre o corpo B e o plano inclinado. 

II. Independentemente de existir ou não atrito entre o plano e o corpo B, deve-se ter mA = mB. 

III. Se não existir atrito entre o corpo B e o plano inclinado, necessariamente mA > mB. 

IV. Se não existir atrito entre o corpo B e o plano inclinado, necessariamente mA < mB. 

Está correta ou estão corretas: 

a) Somente I. 

b) Somente II. 

c) I e III. 

d) I e IV. 

 

2) (b) (UNIRIO – adaptado) Um carro é freado, e suas rodas, travadas ao descer uma rampa. 

 

 

Num dia seco, o carro para antes do final da descida. Num dia chuvoso, isto ocorrerá se: 

a) Fat < P sen , em qualquer circunstância. 

b) Fat > P sen , dependendo do local onde se inicia a freada e da velocidade naquele instante. 

c) Fat < P sen , dependendo do local onde se inicia a freada e da velocidade naquele instante. 

d) Fat = P sen , dependendo do local onde se inicia a freada e da velocidade naquele instante. 

 

 

 

3) (a) Um lustre está pendurado ao teto de uma sala por meio de uma corrente, conforme a figura. O 

sistema está em repouso.  
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Considerando a situação exposta e a terceira Lei de Newton, podemos dizer que: 

a) as forças de ação e reação são iguais em módulo, direção e sentido e são exercidas apenas no 

lustre. 

b) as forças de ação e reação, neste caso, são exercidas apenas no teto. 

c) as forças de ação e reação são iguais em módulo e são exercidas no teto e no lustre. 

d) as forças de ação e reação, neste caso, são exercidas apenas na corrente. 

 

 

4) (b) (FUVEST – adaptado) Considere o movimento de uma bola abandonada em um plano inclinado 

em t = 0.  

 

 

O par de gráficos que melhor representa, respectivamente, a velocidade (em módulo) e a distância 

percorrida, é: 

a) II e IV 

b) IV e III 

c) III e II 

d) I e IV 
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QUESTÕES EXTRAS 
 

Nesta parte do material estão questões extras sobre Leis de Newton, que não foram 

enquadradas diretamente em nenhum dos episódios de ensino propostos, mas que podem ser 

utilizadas, a critério do professor. 

 

 

1) Durante uma partida de futebol um jogador errou o gol: a bola bateu na trave. Depois de bater na 

trave, a bola voltou e outro jogador tentou aproveitar a oportunidade para fazer o gol, mas teve 

dificuldades para dominar a bola. O narrador esportivo da emissora que transmitia a partida justificou 

o erro do jogador com a seguinte afirmação: “a bola bateu na trave e voltou com mais força, por isso 

ele errou a jogada”. Você concorda com o narrador?  

 

2) Analise as afirmativas sobre a 3ª Lei de Newton: 

 

I – Não é obrigatório definir qual a força de ação e qual a força de reação, pois são simultâneas. 

II – Forças de ação e reação nunca se cancelam, pois são exercidas em corpos diferentes. 

III – Forças de ação e reação têm, obrigatoriamente, a mesma natureza e o mesmo módulo. 

 

Estão corretas: 

a) Afirmativas I, II e III. 

b) Afirmativas I e II. 

c) Afirmativas II e III. 

d) Afirmativas I e III. 

 

3) (UFRGS – adaptado) Duas partículas de massas diferentes, m1 e m2, estão sujeitas a uma mesma 

força resultante. Qual é a relação entre as respectivas acelerações, a1 e a2, dessas partículas? 

a) a1 = a2  

b) a1 = (m1 + m2).a2  

c) a1 = (m2/m1).a2  

c) a1 = (m1/m2).a2  

 

4) Um objeto de massa 2 kg tem seu movimento regido pela função horária x = 4 + 3t + 2t² (no 

Sistema Internacional). A força resultante atuando sobre a partícula tem módulo: 

a) 8 N 

b) 4 N 

c) 9 N 

d) 12 N 

 

5) Considere uma pessoa de massa 70 kg na Terra. Considere também que gTerra = 9,8 m/s² e gJúpiter 

= 25 m/s². 



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF-UFRGS – BERNARDES, J., ARAUJO, I.S., VEIT, E.A. v.27 n.4 

 

 
43 

 

a) a massa da pessoa é maior em Júpiter do que na Terra. 

b) o peso da pessoa tem o mesmo módulo na Terra e em Júpiter. 

c) o peso da pessoa tem maior módulo em Júpiter. 

d) o peso da pessoa tem maior módulo na Terra. 

 

6) Uma pessoa pesa 340 N na Terra, onde a aceleração da gravidade tem módulo 10 m/s². Qual é a 

massa desta pessoa na Lua, onde a aceleração da gravidade tem módulo 1,7 m/s²? 

a) 20 kg 

b) 68 kg 

c) 17 kg 

d) 34 kg 

 

7) (UFLAVRAS – adaptado) Um bloco de gelo desprende-se de uma geleira e desce um plano 

inclinado com atrito. Qual o diagrama que representa correntemente as forças que atuam sobre o 

bloco? 

a)  

b)  

c)  

d)  

 

8) (FUVEST-SP – adaptado) Uma força de 1 newton (1 N) tem a ordem de grandeza do peso de: 

 

a) um homem adulto 

b) um litro de leite 

c) uma xícara pequena cheia de café 

d) uma moeda 
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9) Duas molas A e B sofrem a mesma deformação, mas A necessita uma força de módulo três vezes 

maior do que B para que isso ocorra. Portanto: 

a) o comprimento da mola A é três vezes maior do que o comprimento da mola B. 

b) uma deformação igual nunca será possível nas duas molas. 

c) a mola B oferece uma resistência à deformação 3 vezes maior do que a mola A. 

d) a mola A oferece uma resistência à deformação 3 vezes maior do que a mola B. 
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