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Introdução à Física 
 

 

Resumo 

 

Sistema Internacional de Unidades (SI) 

Quando eu era mais novo, adorava jogar um jogo de carro chamado Need For Speed. Enquanto eu 

dirigia o carro, o medidor de velocidade ficava no canto da tela me mostrando um valor relacionado à 

velocidade do carro, mas esse medidor apresentava velocidades em uma unidade estranha para mim, 

chamada milhas por hora (mph). Não era algo que atrapalhava meu jogo, mas eu sempre fiquei me 

questionando por que o meu jogo dava velocidade em mph e o carro do meu pai dava velocidade em km/h. 

Quando fiquei mais velho, percebi que não era só o meu jogo que apresentava essa situação, mas 

notamos diversas grandezas que são medidas a partir de unidades diferentes em diversos países do mundo. 

Temos diversas unidades para velocidade, tamanho, temperatura... e por ai vai... Mas como lidar com isso? 

Como saber representar a mesma velocidade em km/h e mph? Para isso, existe um consenso cientifico 

chamado de Sistema Internacional de Unidades (SI). 

A função do SI é determinar qual será a unidade padrão para cada uma das grandezas que nos 

utilizamos na física e desenvolver métodos de converter outras unidades existentes para a unidade padrão. 

 

Conversão de unidades de comprimento 

Para entender como funcionam as conversões, vamos utilizar a grandeza metro. Vamos notar que a 

maioria das grandezas da física apresenta um padrão de identificação para suas unidades, como pode ser 

visto na tabela abaixo: 

 

 

Notamos que o “m” de metro está presente em todas as unidades apresentadas, acrescentando um 

prefixo. Podemos ver que o Quilometro (km) é a maior unidade representada enquanto o Milímetro (mm) é a 

menor. Essas unidades podem ser convertidas seguindo a proporção na tabela, onde, por exemplo: 

 

1 dam = 10 m 

1 km = 1000 m ou 10³ m 

 

Existem unidades de metro além dessas apresentadas, mas para o inicio do estudo da física, essas 

serão as unidades mais frequentes. 
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Conversão de unidades de área 

Grandezas superficiais são grandezas que estão em duas dimensões, ou seja, representam áreas. 

Continuando a usar o metro como referencia, vamos analisar a imagem abaixo. Como pode ver, temos um 

quadrado de lado 3 cm. Podemos converter seus lados para qualquer uma das unidades da tabela anterior, 

caso seja necessário para uma questão. Porem, caso o pedido da questão envolva o valor da área desse 

quadrado, teríamos: 

  

 

 

A = 3 cm x 3 cm = 9 cm² 

 

Vimos que a unidade leva o ² no seu resultado, já que multiplicamos uma grandeza em cm por outra 

grandeza em cm. Com isso, quando a conversão é feita, precisamos levar em conta que ela recebe uma 

proporção diferente por conta disso. Essa conversão é demonstrada na tabela a seguir: 

 

 

 

Seguindo os exemplos dados no item anterior, podemos dizer que: 

 

1 dam² = 100 m² ou 10² m² 

1 km² = 1000000 m ou 106 m 
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Conversão de unidades de volume 

Com a conversão de grandezas superficiais feita, a mesma estratégia será utilizada para conversão 

de unidades volumétricas. Observando a figura abaixo, o volume dessa caixa é: 

 

 

 

V = 9 cm x 8 cm x 3 cm = 216 cm³ 

 

Vimos que a unidade leva o ³ no seu resultado, já que multiplicamos grandezas em cm. Com isso, 

quando a conversão é feita, precisamos levar em conta que ela recebe uma proporção diferente por conta 

disso. Essa conversão é demonstrada na tabela a seguir: 

 

 

 

Seguindo os exemplos dados no item anterior, podemos dizer que: 

 

1 dam³ = 1000 m² ou 10³ m² 

1 km³ = 1000000000 m ou 109 m 

 

Apesar disso, não utilizamos só essas unidades para representar espaço volumétrico. O Litro é uma 

unidade mais comum de observarmos no dia a dia. Como utilizamos Litro no dia a dia, como converter para 

o SI? 

l = dm³ 

 

Com essa conversão, você pode transformar qualquer unidade de volume em litro para dm³. 
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Mas... e o tempo? 

Bom... O tempo é uma grandeza a parte. Utilizamos o segundo (s) como unidade padrão, mas o tempo 

possui unidades com padrões de conversões diferentes, já que utilizamos minuto, hora, dia e não 

“quilosegundo”. A figura abaixo mostra a conversão entre as unidades de tempo. 

 

 

 

Como o tempo é uma grandeza frequentemente convertida no dia a dia, raramente encontramos 

dificuldades. 

Introdução à cinemática 

A Cinemática é a parte da Física que estuda os movimentos sem levar em conta o que os causaram. 

A ideia básica é compreender as grandezas envolvidas nos processos de movimento e tentar quantificá-las 

de modo a fazer mensurações e previsões de medidas. 

Para entender os movimentos é preciso primeiro definir alguns pontos: 

• Referencial: é o ponto (ou conjunto de pontos) em que nos baseamos para dizer se há movimento. 
O referencial pode ser inercial – um ponto fixo para o sistema ou um referencial não-inercial – está em 

movimento no sistema. 

Ex.: Vinicius está parado em uma estrada sentado em uma pedra. Um ônibus passa com duas 

passageiras: Lara e Ana. Vinicius observa o movimento do ônibus e classifica as passageiras como “em 

movimento”, pois seu referencial inercial é a sua pedra (que não se mexe para ele). Contudo, uma 

passageira observa a outra “parada”, pois não há movimento relativo entre elas. Uma é um referencial 

para a outra, mas ambas se movimentam junto com o ônibus (referencial não-inercial).  

De uma maneira simples: se a distância entre você e o corpo que se estuda varia, podemos dizer que há 

movimento. [Pode ser estranho, mas se um carro está em movimento em relação a um poste, você pode 

dizer que o poste se movimenta em relação a um carro.] 

 

• Posição: ponto que o objeto ocupa no espaço. Geralmente chamado também de espaço e representado 
por S. 
 

• Trajetória: conjunto de posições feitas por um móvel que se movimenta em um referencial. 
Dica: a trajetória de um corpo depende do referencial. 

Ex.: Uma pessoa deslizando em uma plataforma com rodas joga um objeto verticalmente para cima e o 

pega depois. 
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Para a pessoa, a trajetória será uma reta, pois a plataforma se move junto com ela.  

 

 

Para um observador externo a trajetória será uma parábola. 

 

 

 

• Variação de posição (ΔS): 
Variação de posição é uma grandeza vetorial que corresponde ao vetor que liga a posição inicial à 

posição final. 

 

 

É comum, entretanto, que os exercícios falem em variação de posição escalar. Quando há essa referência 

a intenção é considerar apenas a parte numérica do vetor. Por exemplo, em uma corrida de Fórmula-1 o 

locutor diz que o carro percorreu 3500m. Esse número representa a distância percorrida pelo veículo e 

não o módulo do vetor variação de posição que seria zero, pois se o carro saiu de uma posição e voltou 

à mesma posição, não há variação. 

Dica: preste atenção no enunciado, se o problema quer a parte escalar (só a conta) ou quer o módulo do 

vetor (fazer a operação vetorial). 

 

• Intervalo de tempo (Δt): é a diferença entre dois instantes. É mais comum o uso do termo “tempo” para 
caracterizar o instante. 

 

• Velocidade: é a razão entre a variação de posição e o intervalo de tempo. 
 

 

 

A velocidade é uma grandeza que informa se o móvel é rápido ou lento. Por exemplo: um carro comum 

possui uma velocidade média de 100 km/h em uma estrada. Assim em uma corrida quando o locutor informa 
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que o carro possui velocidade de 300km/h, os espectadores percebem que é três vezes mais veloz que um 

carro comum. 

 

Obs.: Os exercícios podem fazer diferentes abordagens da velocidade. 

Velocidade escalar média – significa usar a distância percorrida no lugar da variação de posição. 

Módulo da velocidade vetorial média – significa usar o módulo do vetor variação de posição. 

Velocidade instantânea – significa usar intervalos de tempo e espaço muito pequenos.  

Obs.: 

 

 

No exercício anterior: 

20m/s = 20 x 3,6 km/h = 72 km/h 
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Exercícios 

 

1. Converta 10cm² para mm² e para km² 
 
 

2. Converta 2 litros para mm³ 
 
 

3. SEU OLHAR 
Na eternidade 
Eu quisera ter 
Tantos anos-luz 
Quantos fosse precisar 
Pra cruzar o túnel 
Do tempo do seu olhar 

Gilberto Gil, 1984. 

Gilberto Gil usa na letra da música a palavra composta ANOS-LUZ. O sentido prático, em geral, não é 

obrigatoriamente o mesmo que na ciência. Na Física, um ano luz é uma medida que relaciona a 

velocidade da luz e o tempo de um ano e que, portanto, se refere a  

a) tempo.    

b) aceleração.    

c) distância.    

d) velocidade.    

e) luminosidade.    

     
Texto para a próxima questão:  

 

Espaço 

percorrido 

(m) 

Tempo de 

prova 

Atletismo Corrida 100 9,69 s 

Nado livre 50 21,30 s 

Atletismo Corrida 1500 4 min 01,63 s 

Nado livre 1500 14 min 41,54 s 

Volta de Classificação  

de um carro de 

Fórmula-1 

5200 1 min 29,619 s 
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4. De acordo com os dados da tabela e os conhecimentos sobre unidades e escalas de tempo, assinale 
a alternativa correta.  

a) A diferença de tempo entre as provas de 1500 m do nado livre e de 1500 m do atletismo é de dez 

minutos, quarenta segundos e novecentos e dez milésimos de segundo.    

b) O tempo da prova de 50 m do nado livre é de vinte e um segundos e trinta décimos de segundo.    

c) O tempo da prova de 1500 m do nado livre é de quatorze minutos, quarenta e um segundos e 

quinhentos e quarenta centésimos de segundo.    

d) A diferença de tempo entre as provas de 100 m do atletismo e a de 50 metros do nado livre é de 

onze segundos e sessenta e um centésimos de segundo.    

e) A volta de classificação da Fórmula-1 é de um minuto, vinte e nove segundos e seiscentos e 

dezenove centésimos de segundo.    

  

5. A medida de certo comprimento foi apresentada com o valor 32,954 10 m.  Levando-se em conta a 

teoria dos algarismos significativos, essa medida foi feita com um instrumento cuja menor divisão era 

o  

a) quilômetro.    

b) hectômetro.    

c) decâmetro.    

d) metro.    

e) decímetro.      

 
 

6. Uma caixa mede 1,5 cm x 40,00 m x 22 mm. O seu volume é:   

a) 132,0 litros    

b) 23,10 × 104 litros    

c) 1320 × 10-2 litros    

d) 2310 × 10-4 litros    

e) 132,0 × 10-2 litros    

 
 

7. Você está viajando a uma velocidade de 1 km/min. Sua velocidade em km/h é:   

a) 3600.    

b) 1/60.    

c) 3,6.    

d) 60.    

e) 1/3600.    
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8. Os valores das grandezas físicas: 
- volume igual a 45 dm3, 

- velocidade igual a 54 km/h, 

- densidade igual a 13,6 × 103 kg/m3, 

 

transformando-se suas unidades, respectivamente, para cm3, m/s e g/cm3, ficarão:   

4,5 × 104 cm3, 15 m/s e 13,6 g/cm3    

4,5 × 103 cm3, 15 m/s e 13,6 g/cm3    

4,5 × 104 cm3, 25 m/s e 13,6 g/cm3    

4,5 × 103 cm3, 15 m/s e 136 g/cm3    

4,5 × 102 cm3, 1,5 × 102 m/s e 1,36 × 102 g/cm3 

 

9. O intervalo de tempo de 2,4 minutos equivale, no Sistema Internacional de unidades (SI), a:  

a) 24 segundos.    

b) 124 segundos.    

c) 144 segundos.    

d) 160 segundos.    

e) 240 segundos.    
   
 

10. O Brasil adota o Sistema Internacional de Unidades – SI, porém, há unidades em uso no Brasil que não 
fazem parte do SI. 
 
Nesse contexto, assinale a anternativa incorreta:  

a) A unidade de capacidade volumétrica litro, mesmo não sendo incluída no SI, é admitida para uso 
geral e tem como símbolo oficial a letra (manuscrita) podendo ser simbolizada pela letra L 
(maiúscula).    

b) Somente as unidades que levam o nome de cientistas devem ser representadas por letras 
maiúsculas, as demais com letras minúsculas.    

c) As unidades de pressão centímetro de Hg, milibar e PSI (lib/pol2) são muito usadas e não fazem 
parte do SI.    

d) A unidade quilograma (kg) excepcionalmente pode ser utilizada como unidade de massa e de 
peso.    

   
 

11. Um tenista, numa brilhante jogada durante um treino, atirou a bola de tênis para o outro lado da quadra. 
Instantes depois, foi anunciado que a bola atingiu uma velocidade escalar média de 151,2 km/h. 
Expresse essa velocidade no sistema internacional de unidades.  

a) 42 m/s. 

b) 36 m/s 

c) 42 km/s 

d) 57 m/s 

e) 57 km/s 
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12. Considere os três comprimentos seguintes: 
d1=0,521km, 

d2=5,21.10-2m    e 

d3=5,21.106mm. 
 
Assinale alternatica que demonstra esses comprimentos em ordem crescente e a razão d3/d1, 
respectivamente: 

a) 𝑑3 < 𝑑2 < 𝑑1 ; 20 

b) 𝑑2 < 𝑑1 < 𝑑3 ; 20 

c) 𝑑2 < 𝑑1 < 𝑑3 ; 10 

d) 𝑑3 < 𝑑2 < 𝑑1 ; 10 

e) 𝑑1 < 𝑑2 < 𝑑3 ; 20 
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Gabarito 

 

1. Se fosse de cm para mm, multiplicaríamos por o valor dado por 10, isto é, C 

𝑐𝑚 → (𝑥10) → 𝑚𝑚  

Mas como é de cm² para mm², fazemos então, 

𝑐𝑚2 → (𝑥10) 2 → 𝑚𝑚2 

Assim, 10 cm² = 10.10² mm².  

Portanto, 10 cm² = 1000 mm². Repetindo o mesmo processo, teremos que 10 cm² será igual a 10.10-10 

km². 

 

2. 1 litro = 1 dm³ por definição. 

Dessa forma, 2 litros equivalem a 2 dm³. 

Se a conversão fosse de dm para mm, multiplicaríamos o valor dado por 100. 

Como temos, contudo, 

Dm³ -> (x10²)³ -> mm³ 

Então, o resultado fica: 

2 litros = 2 dm³ 

2 dm³ = 2.106 mm³ 

 

3. C 

Ano luz é a distância percorrida pela luz em um ano.   

 

4. D 

21,30 – 9,69 = 11,61 = 11 + 0,61 = 11 + 
61

100
   

 
5. C 

Como 32,954 10 m 2954 m, =  temos que o valor medido possui quatro algarismos significativos, com 

a incerteza instrumental sobre o último algarismo ( )4 m .  Dessa forma, a escala possui uma menor 

divisão de 10 m,  ou seja, o decâmetro.   

 

6. C 

V = 0,15 dm x 400 dm x 0,22 dm = 13,2 L   

 

7. D 

1 km 1 km
60 km / h

1 min (1/ 60)h
= =    
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8. A 

45 dm3 = 45 x 103 cm3 = 4,5 x 104 cm3 

54 km/h = 
54km 54000m

15m / s
1h 3600s

= =  

6
3 3 3

6 3

13,6 10 g
13,6 10 kg / m 13,6g / cm

10 cm


 = =    

 

9. C 

Sabemos que 1 minuto equivale a 60 segundos. Com isso, podemos montar uma regra da seguinte forma: 

𝟏 𝐦𝐢𝐧 → 𝟔𝟎 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒏𝒅𝒐𝒔 

𝟐, 𝟒 𝒎𝒊𝒏 → 𝒙 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒏𝒅𝒐𝒔 

 𝒙 = 𝟐, 𝟒 𝒙 𝟔𝟎 = 𝟏𝟒𝟒 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒏𝒅𝒐𝒔. 

 

10. D 

Justificando a incorreta: 

A unidade quilograma (kg) pode ser utilizada apenas como unidade de massa. A grandeza peso é uma 

força e, no SI, é medida em newton.   

 

 

11. A 

 No Sistema Internacional (SI) a velocidade escalar média é expressa (em m/s): 

 

151,2km/h = 151,2 × 1000m/3600s = 42 m/s   

 

12. C 

 d1 = 0,521km = 521 m 

d2 = 5,21.10-2 m  

d3 = 5,21.106 mm = 5210 m 

 

2 1 3d d d   

3

1

d 5210
10

d 521
= =    

 


