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ponto de referência, movimento e repouso , cálculo da velocidade média, aceleração , 
transformação de unidades de espaço e velocidade 

cálculo da força resultante Força resultant 

As três Leis de Newton 

máquinas simples - importância e tipos ;cálculo da força de aplicada em uma 
alavanca ;alavancas e roldanas ( fixas e móveis ) ;máquinas compostas exemplos 
;Vantagens e desvantagens das máquinas mais modernas 
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1. Observe a imagem : 

. 
O motoqueiro está parado ou em movimento?Justifique sua resposta. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

2. Imagine que um trem se desloque, ao longo de duas horas, a uma velocidade constante de 
50 km/h. Que distância ele percorreu nesse período?( obrigatório fazer o desenvolvimento 
da conta e colocar a fórmula) 
 
 
 
 
 
 

3. Um automóvel se deslocou, por 10 segundos, a uma velocidade média de 30 m/s. Qual foi a 
aceleração média desse automóvel ao longo desse período  

 
 
 
  
 
 
4. Qual é a velocidade escalar média, em km/h, de uma pessoa que percorre a pé 1200 m em 

30 min?( tem que fazer a transformação de km em m e transformar min em horas ) (colocar 
a fórmula e desenvolver a conta ) 

 
 
 
 
 



5. Um corpo de massa 4,0 kg encontra-se inicialmente em repouso e é submetido a ação de 
uma força cuja intensidade é igual a 60 N. Calcule o valor da aceleração adquirida pelo 
corpo.(colocar a fórmula e desenvolver a conta ) 

 
 
 
 
 
6. Veja a figura abaixo: nela há um bloco de massa m = 2,5 kg. Suponha que o bloco esteja 

submetido a duas forças horizontais de intensidades F1 = 100 N e F2 = 75 N.Calcule a força 
resultante e a aceleração adquirida pelo bloco. 

 
 

 
 
 
7. O cabo-de-guerra é uma atividade esportiva na qual duas equipes, A e B, puxam uma corda 

pelas extremidades opostas, conforme representa a figura abaixo. 
 

Considere que a corda é puxada pela equipe A com uma força horizontal de módulo 920 N e pela 
equipe B com uma força horizontal de modulo 790 N, calcule a força resultante.( desenvolver a 
conta ) 
 
8. Explique a primeira lei de Newton e dê um exemplo. 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
9.  O que diz a terceira Lei de Newton? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 



10. O que é um plano inclinado? Cite dois exemplos 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
11. Flávia trabalha com objetos pesados e precisava levantar um objeto que pesa 2400N. Para 
isso ela decidiu montar um sistema com roldanas móveis. Flávia consegue exercer a força de 150N 
para levantar objetos. Sabendo que CADA ROLDANA DIMINUI PELA METADE A FORÇA necessária 
para levantar o objeto, proponha a quantidade de roldanas necessárias para que Flávia consiga 
levantar o objeto.( Lembre que Flávia só consegue levantar fazendo uma força de 150N, quantas 
roldanas eu tenho que usar para chegar a este peso? O objeto pesa 2400 N ) O que uma água 
precisa para ser considerada potável?   
 
 

 
 
 
12. Explique a importância das máquinas simples no nosso dia a dia .Dê dois exemplos de 

máquinas simples  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
13. Giulia precisava levantar uma caixa de 500kg e para isso, resolveu utilizar uma alavanca. Se 

Giulia montasse sua alavanca com um lado medindo 20 metros e o outro 1 metro, como 
mostra a imagem abaixo:( colocar a fórmula e fazer o cálculo )( FR.XR = FA . XA ) ) 

 

 
14. Cite as desvantagens das máquinas modernas utilizadas hoje em dia. 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

 


