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Física 
 

Princípio da Inércia 

 

Resumo 

 

As Leis de Newton são utilizadas principalmente no estudo da Dinâmica, que é a parte da Mecânica que 

estuda as causas que produzem e modificam os movimentos. 

 

Massa 

Grandeza escalar que indica a quantidade de matéria em um corpo. Essa quantidade de matéria é 

determinada através da comparação com um valor padrão da matéria (1 quilograma, 1 grama, etc.). No Sistema 

Internacional de Unidades (SI), a unidade padrão da massa é o Kg (quilograma). 

 

Força 

Força é a causa que produz num corpo variação da velocidade, ou melhor, produz aceleração. E quando é 

dito “variação da velocidade” também pode ser considerado o ato de apenas mover algo que antes 

estava parado. 

 

1ª Lei de Newton – Princípio da Inércia 

Um corpo, livre de forças externas (ou com a resultante delas sendo igual a zero) estará realizando um MRU 

ou estará em repouso. 

A inércia é uma propriedade da matéria que consiste na resistência ao estado de movimento, seja ele o 

repouso ou MRU. Quando um cavalo está em movimento e dá uma pausa brusca, o cavaleiro é projetado para frente 

por inércia. Da mesma forma, ao acelerar um carro, a pessoa sente suas costas fazendo uma força contra o banco. 

 

2ª Lei de Newton – Princípio Fundamental da Dinâmica 

A resultante das forças aplicadas a um ponto material de massa m produz uma aceleração tal que: 

• Os vetores força e aceleração têm sempre mesma direção e sentido, pois a massa é sempre positiva.  

• A unidade padrão no SI para a Força é o Newton (N = Kg.m/s²). 

 

3ª Lei de Newton – Ação e Reação 

Quando um corpo A exerce uma força num corpo B, este exerce um A uma outra força . Essas forças 

terão mesma intensidade, direção e sentidos opostos. 
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Exercícios 

 

1. (G1 - ifsc 2015)  Um pássaro está em pé sobre uma das mãos de um garoto. É CORRETO afirmar que a reação 

à força que o pássaro exerce sobre a mão do garoto é a força:  

a) da Terra sobre a mão do garoto.    
b) do pássaro sobre a mão do garoto.    
c) da Terra sobre o pássaro.    
d) do pássaro sobre a Terra.    
e) da mão do garoto sobre o pássaro.    

 

2. Um corpo de 20 kg de massa cai em queda livre de uma altura de 2 m. Considerando a aceleração da gravidade 

com módulo constante, g = 10 m/s², é correto afirmar que durante a queda, o corpo atrai a Terra com: 

a) força desprezível, aproximadamente zero. 

b) força menor que 200 N 

c) força superior a 200 N 

d) força igual a 200 N 

e) uma força cada vez maior à medida que se aproxima do chão. 

 

3. (Ufrn 2002)  Mestre Shinohara, instrutor de artes marciais, demonstra uma técnica de Karatê em uma de suas 

aulas. A figura ilustra um chute conhecido tecnicamente como yoko-tobi-geri. Nesse chute, o mestre dá um 

salto projetando-se na direção de seu auxiliar e, num determinado instante, libera o golpe atingindo o alvo 

(uma tábua). 

 
Face ao ilustrado na figura, podemos afirmar que  

a) a força que o pé do mestre faz no alvo é maior do que a exercida pelo alvo sobre seu pé, fato evidenciado 
pela quebra da tábua.    

b)  o impulso que o pé do mestre exerce na tábua é igual, em intensidade, ao aplicado pela tábua no seu pé.    
c)  o centro de massa e de gravidade do mestre não coincidem devido ao movimento que ele imprime às 

diferentes partes do seu corpo.    
d)  a energia mobilizada pelo mestre, para arrebentar a tábua durante o golpe, é a energia potencial 

gravitacional no instante do contato do pé com o alvo.    
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4. (Ufsm 2000)   

 
A figura mostra dois corpos de mesmo material que estão empilhados e em repouso sobre uma superfície 

horizontal. Pode-se afirmar que, em módulo, a força que o corpo A exerce sobre o corpo B é  

a) nula.    
b) igual à força que B exerce sobre A.    
c) maior do que a força que B exerce sobre A.    
d) menor do que a força que B exerce sobre A.    
e) aumentada à medida que o tempo vai passando.    

 

5. (G1 - ifsc 2012)  A força de reação normal é uma força que surge quando existe contato entre o corpo e uma 

superfície, sendo definida como uma força de reação da superfície sobre a compressão que o corpo exerce sobre 

esta superfície. Abaixo temos quatro situações, com os respectivos diagramas de forças. Analise a 

representação da Força de Reação Normal (N)  em cada uma das situações. 

 

 
 

Assinale a alternativa CORRETA.  
a) A força de reação normal está corretamente representada em I, II e IV.    
b) A força de reação normal está corretamente representada em I, II e III.    
c) A força de reação normal está corretamente representada em I, III e IV.    
d) A força de reação normal está corretamente representada em II, III e IV.    
e) A força de reação normal está corretamente representada em todas as situações.    
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6. (Ufrn 2012)  Em Tirinhas, é muito comum encontrarmos situações que envolvem conceitos de Física e que, 

inclusive, têm sua parte cômica relacionada, de alguma forma, com a Física.  

Considere a tirinha envolvendo a “Turma da Mônica”, mostrada a seguir. 
 

 
 

Supondo que o sistema se encontra em equilíbrio, é correto afirmar que, de acordo com a Lei da Ação e 

Reação (3ª Lei de Newton),  

a) a força que a Mônica exerce sobre a corda e a força que os meninos exercem sobre a corda formam um par 
ação-reação.    
b) a força que a Mônica exerce sobre o chão e a força que a corda faz sobre a Mônica formam um par ação-
reação.    
c) a força que a Mônica exerce sobre a corda e a força que a corda faz sobre a Mônica formam um par ação-
reação.    
d) a força que a Mônica exerce sobre a corda e a força que os meninos exercem sobre o chão formam um par 

ação-reação.    

 

7. (Enem PPL 2012)  Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse, deslocando um móvel para mudá-

lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a 

Terceira Lei de Newton define que se puxar o móvel, o móvel o puxará igualmente de volta, e assim não 

conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. 

 

Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto?   

a) A força de ação é aquela exercida pelo garoto.     
b) A força resultante sobre o móvel é sempre nula.     
c) As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam.     
d) A força de ação é um pouco maior que a força de reação.     
e) O par de forças de ação e reação não atua em um mesmo corpo.    
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8. Uma pessoa, segurando na mão uma bengala de 2 kg, está sobre uma balança de mola (dinamômetro) , 

calibrada para indicar a massa em kg. A aceleração da gravidade para calibração da balança tem módulo igual 

a g = 9,8 m/s². Quando a pessoa não encosta a Bengala na balança está indicando 80,0 kg (figura 1) em seguida 

a pessoa com a ponta de bengala passa a exercer sobre a balança uma força F vertical para baixo de intensidade 

49,0N (a figura 2). Qual o valor aparecerá na balança, na situação esquematizada na figura 2 

 

 

a) 31,0 kg 

b) 75,0 kg 

c) 80,0 kg 

d) 85,0 kg 

e) 129 kg 

 

9. (G1 - cftce 2006)  O carrinho da figura a seguir está preso e pode deslizar sem atrito sobre a superfície de apoio 

como é mostrado. Um ímã é preso ao corpo de um carrinho de ferro pela haste rígida ABC. Sabendo-se que 

ímãs atraem ferro, pode-se afirmar que ao ser solto, o sistema: 

 
a) se move para direita.    
b) se move para esquerda.    
c) executa um movimento de vaivém.    
d) se move para frente em MRU.    
e) não se move.    
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10. (Fcmmg 2018)  Em 2006, foi criado o “O Dia Mundial do Pulo”, uma iniciativa organizada na internet 

(www.worldjumpday.org), pelo artista alemão Torsten Lauschmann, alegando ser um Professor Hans Peter 

Niesward do Instituto de Física Gravitacional de Munique. No dia 20 de julho às 07h39 (horário de Brasília), 

a organização do evento planejou ter 600 milhões de pessoas do hemisfério ocidental pulando 

simultaneamente, com o objetivo de mover a Terra para uma nova órbita e, desse modo, criar condições para 

diminuir o aquecimento global. 

 
Do ponto de vista da Física, essa proposta:  
a) é correta, pois a quantidade de movimento das pessoas após o pulo é pouco menor que a quantidade de 
movimento da Terra.    
b) é correta, pois a ação das pessoas sobre a Terra criaria uma reação igual e contrária que alteraria a sua 
rotação.    
c) é falsa, pois a força que as pessoas fariam seria radial no sentido do centro da Terra, o que não alteraria sua 
rotação.    
d) é falsa, pois a força que as pessoas fariam sobre a Terra é uma força interna entre elementos do próprio 
planeta.    
 

 



 
 

 

 

7 

Física 
 

Gabarito 

 

1. E 

Ação e reação são forças da mesma interação. No caso, a interação é entre o pé do pássaro e a mão do garoto. 

Assim: 

Ação: força pé do pássaro sobre a mão do garoto; 

Reação: força da mão do garoto sobre o pé do pássaro.   

 

2. D 

O corpo em queda livre está sujeito apenas à força peso, ou seja,  

P = mg = 20.10 = 200 N. 

A força peso, por definição, é a força que a Terra exerce sobre o corpo e, pelo princípio da ação e reação, o corpo 

exerce uma força também de módulo 200 N sobre a Terra. 

 

3. B 

Pelo princípio da ação e reação, a força que o lutador emprega sobre a tábua é igual, em módulo e direção, mas 

em sentido contrário,  a força que a tábua emprega sobre o lutador. 

 

4. B 

Pelo princípio da ação-reação, essas forças têm mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos.   

 

5. A 

A força normal tem sempre direção perpendicular à superfície de apoio, no sentido de evitar a penetração do 

corpo na superfície, o que não se verifica apenas na situação III.   

 

6. C 

A Lei da Ação e Reação (3ª Lei de Newton) afirma que as forças do par Ação-Reação: 

- São da mesma interação (Mônica-corda); 

- Agem em corpos diferentes (uma na Mônica e a outra na corda), portanto não se equilibram, pois agem em 

corpos diferentes; 

- São recíprocas (Mônica na corda/corda na Mônica) e simultâneas; 

- Têm mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos.   

 

7. E 

Ação e reação são forças de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, porém, não se equilibram, 

pois não atuam no mesmo corpo.   

 

8. C 

No equilíbrio, a resultante das forças é zero. 

No sistema o peso do conjunto (bengala + pessoa) é equilibrada pela normal, valor o qual a balança indicará. 

Então, a massa m que a balança indicará será: 

m = N/g = 80 kg 
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Na situação posterior, pressionando a bengala sobre a balança, o conjunto é rigorosamente o mesmo (pessoa + 

bengala), ou seja, a força peso não muda, tampouco a normal. Então, a massa que a balança indicará continuará 

sendo a mesma: 

m = N/g = 80 kg 

Obs.: No primeiro caso, a normal estava sendo transmitida através do contato dos pés da pessoa. No segundo 

caso, a normal estava sendo transmitida através dos pés da pessoa e da bengala.  

 

9. E 

A ação de forças internas não alteram o estado de movimento, pois estão acompanhadas de seus pares ação e 

reação que possuem mesmo módulo e direção, mas sentidos contrários, sendo assim, o somatório dessas forças 

no sistema seria anulado. Para que conseguíssemos alterar o estado de movimento do carro, necessitaríamos da 

ação de uma força externa ao sistema carro-ímã. 

 

10. D 

A ação de forças internas não alteram o estado de movimento, pois estão acompanhadas de seus pares ação e 

reação que possuem mesmo módulo e direção, mas sentidos contrários, sendo assim, o somatório dessas forças 

no sistema seria anulado. Para que conseguíssemos alterar a órbita da Terra, necessitaríamos um “empurrão” 

externo como um corpo de grande massa interagindo com o sistema Terra-Lua como um asteroide capturado pela 

gravidade da Terra, por exemplo. Resposta correta [D].   

 

 

 


