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Conceitos básicos da Física 
 

 
 

 

RESUMO   
 

 

O que é a Física e para que ela serve? 

 

gerações: o desenvolvimento científico tem-se acelerado enormemente. Tornou-se lugar comum dizer que 

vivemos numa sociedade tecnológica e medir o progresso pelo grau de desenvolvimento tecnológico. A 

tecnologia depende crucialmente da ciência para renovar-se, e também contribui para ela, mas não devem 

 

Nussenzveig, H. Moysés, Curso de Física Básica  Mecânica, vol. 1, 5ª ed., editora Blucher 

 

Meu povo lindo, nada melhor que responder essa pergunta com a clássica análise do professor emérito da 

UFRJ que já nos revela a importância da Ciência e de suas aplicabilidades, ainda mais nos dias de hoje. 

E para você que adora se perguntar para que serve isso e para que serve aquilo, meu amigão Michael Faraday 

para que serviria sua recente descoberta do fenômeno da indução eletromagnética, e ele teria respondido: 

em dia da energia elétrica decorem do efeito descoberto por Faraday. O transistor, o laser, os computadores, 

dentre outros. 

 

Resumindo: A Física é uma parte da Ciência, a qual procura entender os fenômenos/eventos (natureza) ou 

como disse Einstein:  

 

 

Método Científico 

 

Não se pode codificar um conjunto de regras absolutas para a pesquisa. Cabem apenas algumas observações 

sobre esse tema. 
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Grandezas Físicas 

 

Tudo aquilo que pode ser medido! Simples assim! 😉 

O problema é como medimos!  

Medidas diretas: aquelas obtidas a partir de uma comparação com uma unidade padrão. 

Ex.: Medir o tamanho de um cômodo. 

Medidas indiretas: aquelas obtidas a partir das medidas diretas, com auxílio de equações. 

Ex.: Temperatura (medimos algumas grandezas que variam quando o grau de agitação molecular varia, 

relacionando ambas as grandezas.) 

Precisa-se para isto, de um padrão de referência. 

Ex.: Levei 4 para chegar à casa de minha prima.  

 

Espero muito que essa frase NÃO tenha feito sentido para você!  

A unid

grandeza física se ela não pode ser identificada?  

Afinal, é 4 o que? 4 minutos, 4 horas, 4 dias, 4 anos, 4 músicas da minha playlist do Spotify?  

Meu caro e minha cara, faz-se necessário explicitar uma unidade depois do número da medida e cada unidade 

original as músicas  tocadas sucessivamente (o que é possível medir). 

 

As grandezas se dividem em: 

 

 

 
 

 

Se liga! 

Módulo = Número + POSSIVELMENTE uma unidade de medida. 

Como assim possivelmente?  

Ex.: índice de refração absoluto. 

 

 

Sistema Internacional de Unidades (S.I.) 

 

Como às vezes pode existir mais de uma unidade de medida para uma mesma grandeza física, foi necessário 

criar um sistema de referência. O principal é o S.I. para não ficar uma bagunça. Imagina um pesquisador 

publicar um artigo cuja unidade de massa é o  (unidade de medida hipotética de massa)? Aí um 

outro leitor  que gosta de usar a unidade de massa  (outra unidade de medida hipotética 

de massa) teria que saber converter uma unidade em outra. Que zona! 

 

O que é o S.I. ? Conjunto sistematizado e padronizado de definições para unidades de medida, utilizado em 

quase todo o mundo moderno, que visa a uniformizar e facilitar as medições e as relações internacionais daí 

decorrentes.  

 

 

 

 

 

módulo

Escalar

módulo

direção

sentido
Vetorial
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Grandezas base: São precisamente 7. 

 
Grandezas derivadas: aquelas que podem ser expressas através das unidades básicas do SI e sinais de 

multiplicação e divisão. 

 

 

Grandeza Unidade Símbolo 

Dimensional 
analítica 

Dimensional 
sintética 

Ângulo plano radiano rad 1 m/m 

Ângulo sólido esferorradiano1 sr 1 m²/m² 

Atividade catalítica katal kat mol/s --- 

Atividade radioativa  becquerel Bq 1/s --- 

Capacitância farad F A²·s²·s²/(kg·m²) A·s/V 

Carga elétrica coulomb C A·s --- 

Condutância siemens S A²·s³/(kg·m²) A/V 

Dose absorvida gray Gy m²/s² J/kg 

Dose equivalente sievert Sv m²/s² J/kg 

Energia joule J kg·m²/s² N·m 

Fluxo luminoso lúmen lm cd cd·sr 

Fluxo magnético weber Wb kg·m²/(s²·A) V·s 

Força newton N kg·m/s² --- 

Freqüência hertz Hz 1/s --- 

Indutância henry H kg·m²/(s²·A²) Wb/A 

Intensidade de campo magnético tesla T kg/(s²·A) Wb/m² 

Luminosidade lux lx cd/m² lm/m² 

Potência watt W kg·m²/s³ J/s 

Pressão pascal Pa kg/(m·s²) N/m² 

Resistência elétrica ohm Ω kg·m²/(s³·A²) V/A 

Temperatura em Celsius grau Celsius °C --- --- 

Tensão elétrica volt V kg·m²/(s³·A) W/A 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. Encontre o fator para converter km/h para m/s. 

 

2. Uma pessoa em dieta pode perder 2.3 kg por semana. Exprima este valor em miligramas por segundo. 

 

3. Às vezes um fator de conversão pode ser derivado ao se conhecer o valor de uma constante em dois 

sistemas de medidas diferentes. (a) a velocidade da luz é 186000 mi/s = 3.108 m/s; use esse fato para 

descobrir o número de quilômetros em uma milha. (b) o peso de 1 pé cúbico de água é 62.4 lb; use 

isso e o fato que 1 centímetro cúbico de água possui massa de uma grama para calcular qual o peso 

em libras de 1 quilograma de água. 

 

4. Um núcleo de ferro possui um raio de 5.4 10-15 m e uma massa de 9.3 10-26 kg. (a) Qual é a massa por 

unidade de volume (densidade) em quilogramas por metro cúbico? (b) Se a Terra tivesse a mesma 

densidade, qual seria seu raio? 

 

5. Segundo o físico inglês James Jeans, em cada inspiração há uma probabilidade apreciável de que 

penetre em nossos pulmões uma molécula de ar remanescente do último suspiro exalado por Júlio 

César. Verifique esta estimativa. 

 

6. Quando o sol se põe, decorrem aproximadamente dois minutos entre o instante em que o disco solar 

encosta no horizonte e sua ocultação completa. A partir desse dado, estime o diâmetro aparente do 

Sol visto da Terra, em graus e radianos. 
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GABARITO 

 

 

1. Podemos ser bem práticos e fazer: 

Uma hora tem sessenta minutos e cada minuto, sessenta segundos. Então uma hora tem 60 x 

60s=3.600s. Um corpo que está a 36km/h anda 36.000m em 3.600s. Em m/s, sua velocidade é de 

36.000m/3.600s=10m/s.  

Um décimo de 10m/s é 1m/s. Já um décimo de 36km/h é 3,6km/h. Como 10m/s=36km/h, um décimo 

desta velocidade pode ser expresso como: 

1m/s=3,6km/h 

 

2. Sabendo que: 

1 𝑑𝑖𝑎

7 𝑑𝑖𝑎𝑠 (1 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎)
=

86400 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠

𝑥
→ 𝑥 = 604800 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

2 𝑘𝑔 = 2. 106𝑚𝑔 

 

Então: 

2 
𝑘𝑔

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎⁄ =
2. 106𝑚𝑔

604800 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠⁄ ≈ 3,3 
𝑚𝑔

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠⁄  

 

3. a) Temos que: 

186000 𝑚𝑖

1 𝑠
=

3. 108 𝑚

1 𝑠
→ 186000 𝑚𝑖 = 3. 105𝑘𝑚 

186000 𝑚𝑖

𝑥
=

3. 105 𝑘𝑚

1 𝑘𝑚
→ 𝑥 ≈ 0,62 𝑚𝑖 

 

Em 1 km há, aproximadamente, 0,62 milhas. 

 

b) Acompanhe o raciocínio: 

𝑃𝑜𝑟 𝑢𝑚𝑎 𝑝𝑒𝑠𝑞𝑢𝑖𝑠𝑎 𝑟á𝑝𝑖𝑑𝑎, 𝑠𝑎𝑏𝑒 − 𝑠𝑒 𝑞𝑢𝑒: 1 𝑝é 𝑐ú𝑏𝑖𝑐𝑜 = 28316,8 𝑐𝑚3 

28316,8 𝑐𝑚3

1 𝑐𝑚3
=

𝑥

1 𝑔
→ 𝑥 = 28316,8 𝑔 

28,3168 𝑘𝑔

1 𝑘𝑔
=

62,4 𝑙𝑏

𝑦
→ 𝑦 ≈ 0,4538 𝑙𝑏 

 

4. a) Sabendo que densidade é dado por d = m / V, onde m é a massa e V é o volume, temos que: 

𝑑 =
9,3. 10−26

4
3

𝜋(5,4. 10−15)3
≈

9,3. 10−26 𝑘𝑔

6,6. 10−43 𝑚3
≈ 1,41. 1017

𝑘𝑚

𝑚3
 

𝐹𝑎𝑧𝑒𝑛𝑑𝑜 𝜋 = 3,14 𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑖𝑜 𝑢𝑚𝑎 𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎. 

 

b) Temos então: 

𝑉 =
𝑚

𝑑
=

5,98. 1026 𝑘𝑔(𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑟𝑎)

1,41. 1017 𝑚³
≈ 4,24. 107𝑚³ 

Supondo novamente o volume como uma esfera, segue que: 

𝑉 =  
4

3
𝜋𝑟3 → 4,24. 107 =

4

3
. 3,14. 𝑟3 → 𝑟 ≈ 216,34 𝑚 

 

5. Probabilidade por molécula ~ (volume de ar por inspiração) / (volume equivalente à atmosfera nas CNTP) 

~ 10-22. Número total de moléculas por inspiração ~ 1022. 

 

6. Diâmetro angular ≈ 0,5º ≈ 8,7.10-3 rad. 

 


