CENTRO EDUCACIONAL SIGMA

FÍSICA• 9º Ano • Ensino Fundamental
Conteúdo de Recuperação Semestral
• Capítulo 17: Leis de Newton e forças;
• Capítulo 18: Energia e Trabalho.

11. Explique, com suas próprias palavras e de forma
coerente com o modelo físico estudado, quais são os
conceitos de energia e trabalho na Física.

1. Explique, com suas próprias palavras e de forma
coerente com o modelo físico estudado, qual é o conceito
de força na Física.

12. Trabalho é uma grandeza vetorial ou escalar? Justifique
sua resposta.

2. Forças são grandezas escalares ou vetoriais? Justifique
sua resposta.
3. Diferencie forças de campo de forças de contato, dando
exemplos de cada um desses tipos de forças.
4. Elabore um enunciado que sintetize as informações
contidas na Primeira Lei de Newton.
5. Elabore um enunciado que sintetize as informações
contidas na Segunda Lei de Newton.
6. Elabore um enunciado que sintetize as informações
contidas na Terceira Lei de Newton.
7. Sobre o corpo a seguir, de dimensões desprezíveis e
massa igual a 5 kg, atuam duas forças A e B, conforme a
figura:
A = 150 N

B = 50 N

Determine a direção, o sentido e a intensidade da força
resultante que atua sobre esse corpo.

13. O que significa dizer que o trabalho realizado por uma
força sobre um corpo é motor?
14. Dê dois exemplos de situações cotidianas em que uma
ou mais forças realizam trabalhos resistentes sobre um
corpo.
15. Uma força de intensidade igual a 10 N, vertical e para
baixo, atua sobre um corpo que se desloca na vertical para
baixo ao longo de uma altura de 10 m. Calcule, em unidade
SI, o valor do trabalho realizado por esse corpo.
16. Sobre um corpo que se desloca para na horizontal a
direita ao longo de uma distância de 13 m uma força
realiza um trabalho resistente de módulo igual a 650 J.
Com base nessas informações, quais são a direção, o
sentido e o módulo da força que atua sobre esse corpo?
17. No movimento de veículos, o processo de frenagem
envolve o acionamento do sistema de freios, cuja ação
diminui a velocidade de rotação das rodas do veículo.
Suponha que um carro de massa igual a 920 kg,
inicialmente a 20 m/s, tenha sua velocidade reduzida a
zero após o acionamento dos freios, e que esse processo
tenha ocorrido em 10 s ao longo de um deslocamento de
20 m. Determine o valor do trabalho realizado pela força
resultante sobre o carro, indicando se ele é motor ou
resistente.

8. Um bloco de madeira de massa igual a 60 kg está sob a
ação de uma resultante de forças de 240 N. Determine, em
unidades SI, o módulo da aceleração desse corpo devido à
ação dessa resultante.
9. Sob a ação exclusiva de duas forças verticais, uma de
módulo 10 N e a outra de módulo 8 N, um corpo de massa
igual a 2 kg adquire uma aceleração de módulo igual a
1 m/s². Com base nessas informações, determine se as
forças têm mesmo sentido ou sentidos opostos,
justificando com cálculos a sua resposta.
10. Sob a ação exclusiva de uma força F de intensidade
igual a 4000 N, um corpo, saindo do repouso, atinge a
velocidade de 10 m/s em 5 s. A partir desses dados,
determine, em unidade SI, o valor da massa desse corpo.
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1.

Força é a grandeza física capaz de alterar o estado de movimento
de um corpo e/ou deformá-lo.

2.

Forças são grandezas vetoriais, pois requerem informações sobre
valor e orientação para serem bem definidas em um sistema.

3.

Forças de campo são aquelas que derivam da interação direta
(sem intermediários) entre dois corpos que estão afastados entre
si. Exemplos dessas forças são a força gravitacional e a elétrica. Já
as forças de contato são forças que só existem quando há contato
direto entre os corpos em interação. A força de atrito e a força de
tração são exemplos de forças de contato.

4.

A 1ª lei de Newton (Princípio da Inércia) estabelece que todo
corpo possui uma tendência natural a conservar seu estado de
movimento, e essa tendência só é contrariada quando uma
resultante de forças não-nula atua sobre o corpo em análise.

5.

A 2ª lei de Newton (Princípio Fundamental da Dinâmica)
determina que há um fator de proporção direta entre a força
resultante que atua sobre um corpo e a aceleração adquirida por
ele em função dessa ação. Matematicamente, esse fator de
proporção é igual ao valor da massa do corpo.

6. A 3ª lei de Newton (Princípio de Ação e Reação) determina que
quando dois corpos interagem entre si, as forças que exercem um
sobre o outro derivadas dessa interação têm mesma direção,
mesmo módulo e sentidos opostos.
7.

FR = 100 N, horizontal e para a esquerda.

8.

a = 4m/s².

9.

Sentidos opostos, visto que FR = 2 N.

10. m = 2000 kg.
11. Energia é uma grandeza que os corpos podem acumular, receber
e ceder, que possui diversas formas a depender do tipo de
fenômeno que está ocorrendo e que tem uma tendência geral a se
manter constante com o passar do tempo para um mesmo
sistema. Já o trabalho é uma forma de energia que pode ser
transferida por uma força a um corpo quando este se encontra em
deslocamento.
12. Trabalho é uma grandeza escalar, visto que só depende de um
valor (positivo ou negativo) para ser bem definido em um
sistema.
13. Dizer que o trabalho realizado por uma força é motor significa
dizer que essa força contribui para o deslocamento realizado pelo
corpo.
14. A força de resistência do ar, ao atuar sobre um veículo em
movimento, realiza trabalho resistente, assim como a força
gravitacional que atua sobre um corpo que, na superfície da
Terra, se move para cima.
15. τ = 100 J.
16. Horizontal, para a esquerda, 50 N.
17.

τ = - 36800 J.
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