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Para os professores da educação básica – Ciências.  

 

Prezados colegas Professores, 

 

É preciso fazer com que o alunado, não nos vejam apenas como Professor, contudo como 

um companheiro que transmite confiança fazendo com que eles descubram o novo. 

Para tanto, quando mais suas memórias forem aguçadas de conhecimentos, mais suas 

competências e habilidades são desenvolvidas, lhes proporcionando autonomia no trato da vida 

estudantil e, futuramente profissional. 

Neste sentido, o presente material tem o escopo de lhes proporcionar uma alternativa 

metodológica para trabalhar o conteúdo sobre sistemas mecânicos explorando as leis de Newton, 

introduzindo nas aulas a abordagem experimental como meio de despertar o interesse dos 

discentes em aprender e participar, valorizando assim a sua criatividade. 

Esta proposta se aplica às turmas de 1º ano do ensino médio, mais precisamente as três leis 

que regem o movimento dos corpos, ou seja, as leis de Newton.  

Esta metodologia é um substrato que está diluído dentro de uma dissertação de mestrado e 

que, por sua vez, requerida como requisito para a obtenção do título de mestre, por meio do 

Programa Nacional de Mestrado Profissional em Ensino de Física (MNPEF), que é um programa 

nacional de pós-graduação de natureza profissional, destinado a professores de ensino médio e 

fundamental que trabalhem com a disciplina de Física nas escolas. Para esse feito, a Sociedade 

Brasileira de Física (SBF), foi a precursora deste programa, com a contrapartida da Universidade 

Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESPA), Instituição de Ensino Superior (IES) que aderiu ao 

programa, fomentado financeiramente pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES). 

A transição do ensino fundamental para o médio produz nos alunos expectativas que podem 

ser positivas ou negativas, ou seja, certa inquietação, pois os alunos não querem ter um ensino 

mecanizado. Por conseguinte, como o primeiro ano o ensino médio serve de base para os outros 



anos subsequentes, o produto educacional aqui apresentado e titulado como “CONSTRUÇÃO DE 

DISPOSITIVOS PEDAGÓGICOS PARA AULAS EXPERIMENTAIS QUE AUXILIAM NO 

APRENDIZADO DE CONCEITOS DE MECÂNICA NO ENSINO MÉDIO”, tem por intuito 

proporcionar aos discentes a motivação necessária, fazendo com que as aulas sejam mais 

produtivas. Isso quer dizer que, o sucesso do aprendizado-aprendizado depende das estratégias 

adotadas pelo professor em conjunto com o desempenho de seus comandados no desenvolvimento 

de um trabalho, seja ele realizado dentro ou extraclasse. 

Com estes dispositivos espera-se que os alunos tenham a oportunidade de desenvolverem 

mais o seu conhecimento a respeito do tema de Mecânica, dependendo do planejamento da aula do 

professor, ambos podem alcançar essas metas e até mesmo ampliar o seu conhecimento a respeito 

do tema. Este trabalho foi desenvolvido sob a orientação do Prof. Dr. Edney Ramos Granhen. 

Com a pretensão de contribuirmos para o desenvolvimento de uma educação com mais qualidade 

em nosso país – Brasil; esperamos que esta prática pedagógica sirva como ancora para os demais 

colegas da educação básica.  

  

Prof. Lúcio Heleno Lobato Porto. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O presente trabalho refere-se ao produto educacional produzido a partir de uma pesquisa de 

Mestrado, com o objetivo de proporcionar uma ferramenta de ensino muito útil aos professores da 

Educação Básica, Ensino Superior, assim como, para cursos de formação de professores, nas áreas 

de ciências e afins. 

Fazendo-se jus ao disposto na Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional – LDB em 

seu artigo 36, que devem ser adotadas metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a 

iniciativa dos estudantes. Neste sentido, as tecnologias digitais contribuem de forma diferente no 

novo perfil de atuação do professor em sala de aula proporcionando tanto para o professor, quanto 

para os alunos o dinamismo e eficiência na qualidade do ensino-aprendizagem. 

Por conseguinte, o produto educacional foi pensado de modo a atender de forma eficaz a 

necessidade de docentes e discentes no desenvolvimento da prática docente para tratar do assunto 

específico de Mecânica. Para o desenvolvimento desta prática de ensino, foi imprescindível 

considerar as teorias de aprendizagens de Piaget, Ausubel e Vygotsky, como referencial teórico e 

que são apresentadas no trabalho de dissertação de Mestrado.  

A abstração muita das vezes requerida pela disciplina de Física foi razão prevalecente para 

que a metodologia que utilizada fosse o uso da experimentação. No trabalho de dissertação o 

objeto de estudo foi a constatação do ganho de aprendizado estabelecendo um comparativo entre a 

aula ministrada com recursos computacionais e a aula com experimentação, identificando as 

dificuldades em ambas as metodologias e extraindo os pontos positivos de ambas. 

A pesquisa de mestrado foi organizada sob a forma de aulas-temas (teoria), precedidas de 

questões-problemas, o que possibilitou ao aprendiz fazer aplicações prudentes do que aprendeu, 

assim como, confrontar sua competência e habilidades sobre os tópicos mediante a verificação de 

atividades propostas testando seus conhecimentos com questões diversas inclusive vestibulares 

mais concorridos do país. O cerne deste trabalho é o aluno, pois ele é o protagonista no 

desenvolvimento de uma prática de ensino diferenciada, munida de motivação, a cada passo do 

aprendizado. A Física e sua atmosfera propicia aos alunos a participação direta no 



desenvolvimento dos mais variados processos fenomenológicos apresentados pela natureza. É 

neste sentido, que o atual trabalho foi proposto visando proporcionar uma articulação de 

estratégias que promovam o progresso mais significativo dos alunos dentro da disciplina de Física. 

 

1. GUIA PARA CONSTRUÇÃO DOS DIPOSITIVOS PEDAGÓGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Objetivo 

 

Possibilitar tanto ao professor quanto ao aluno o contato com a experimentação mesmo que 

a instituição de ensino não disponha de espaço físico apropriado para a realização de tal prática 

pedagógica, com isso, são duas as possibilidades para o uso deste produto educacional: 

 O professor pode propor a construção desde o início do experimento com a turma e em 

seguida usá-lo com a turma; 

 Ou o professor pode construir o experimento e apenas usá-lo como ferramenta de ensino 

com a turma para explicar os conteúdos de Mecânica. 

Em face dessa problemática o professor tem a liberdade de também propor modificações na 

construção dos dispositivos desde que mantenha a funcionalidade original intacta, o material pode 

ser inclusive de baixo custo ou com material alternativo, recomenda-se, portanto que as aulas de 

Física sejam planejadas seguindo a segunda opção se o objetivo for apenas usar o produto 

Figura 1: Logo do trabalho, Fonte: Autor. 



educacional em sala de aula, do contrário, se for uma investigação mais aprofundada no tema de 

ensino é recomendado que o professor fizesse a opção pelo primeiro caso. 

 

1.2 Aparatos para a construção dos dispositivos pedagógicos 

 

Para a realização dos experimentos foram utilizadas bancadas em formato de figuras planas 

tais como: Retângulo, Trapézio Retângulo e Triangulo conforme Figura 1Figura 1: Logo do 

trabalho, Fonte: Autor.. 

 

Tabela 1: Materiais para a construção dos dispositivos. 

 

1. ½ folha (chapa) de compensado MDF – 

15 mm de qualquer cor – 1,84 x 2,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ½ folha (chapa) de compensado MDF – 

6 mm de qualquer cor – 1,84 x 2,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Serra Esquadrejadeira –  

Corte: 2920 mm SEC- 3R Baldan –  

Uso profissional. 

Figura 2: Compensado MDF - 
15mm Fonte: Autor 

Figura 3: Compensado MDF - 
6mm. Fonte: Autor 

Figura 4: Serra 
esquadrejadeira. Fonte: Autor. 



 

 

 

 

 

4. Disco de corte com 96 dentes - Diâmetro 

300/12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Trena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Lápis de carpinteiro – Feito de madeira 

com grafite com dureza formato 

retangular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Cola para formica – MDF 

Figura 5: Disco de corte.   Fonte: 
Ed. Moderna. 

Figura 6: Trena. Fonte: Autor 

Figura 7:Lápis. Fonte: Autor 

Figura 8: Cola para 
MDF. Fonte: Autor. 



 

 

 

 

 

8. Roldana em TECNIL 2” em V com pino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Fita de Borda em PVC da Formica – 

1,5mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Roldana em forma de V.  Fonte: Autor. 

Figura 10: Figura 10: Fita de borda para 
acabamento.  Fonte: Autor. 



1.3 Peças complementares incorporadas aos dispositivos pedagógicos 
Tabela 2: Peças incorporadas aos dispositivos. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Porcas de 5mm 

 

 

 

 

 

 

2 Suporte para roldana 1  

 

 

 

 

 

3 Suporte para roldana 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Linha para pesca 0,50mm – 

Resistência 12kg – 26,5lb. 

 

 

 

5 20 Blocos de madeira com 

massas de 100g ou 0,1kg, que vão 

até 1000g ou 1kg. 

  

Figura 11: Porcas de 
5mm. Forte: Autor. 

Figura 12: Suporte para 
roldana - metalon. Fonte: 
Autor. 

Figura 13: Suporte em 
metalon, para roldana. 
Fonte: Autor. 

Figura 14: Linha de pesca. Fonte: Autor. 

Figura 15: Blocos de madeira. Fonte: Autor. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Parafuso gancho pitão. 

 

 

 

 

 

 

7 Parafuso de cabeça flangeada 

ponta broca - Belenus ALL - 

4.2 x 19 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Dobradiça 856 x 3” ZINC  

 

 

10. Transferidor escolar 180 graus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Gancho pitão. 
Fonte: Autor. 

Figura 17: Parafusos. Fonte: Autor. 

Figura 18: Dobradiça. 
Fonte: Autor. 

Figura 19: Transferidor. Fonte: 
Autor 



2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 As bases da Física aplicadas aos dispositivos pedagógicos (experimento) são as 

leis de Newton e as forças da Dinâmica. 

 

No estudo da Física temos a Dinâmica, que faz parte da mecânica, está por sua vez, é 

responsável por examinar e procurar explicações para as causas dos movimentos. 

Durante o desenvolvimento das atividades os alunos tiveram que produzir um deslocamento 

empurrando ou puxando um bloco de madeira de massa 0,2kg. Tal situação fez com que eles 

percebessem o surgimento de um movimento, velocidade e aceleração no corpo em estudo. Ou 

seja, tirou-se o objeto do seu estado de repouso, do seu estado de inércia. Diante do pressuposto 

consegue-se convencer os educandos que o movimento adquirido pelo bloco, surge em função 

daquilo que conceitualmente se denomina de força. No que lhe concerne, também pode provocar 

uma deformação na estrutura física dos objetos em estudo. Por conseguinte, precisa-se deixar 

claro para os discentes a diferença entre grandezas físicas escalares e vetoriais. Neste sentido, a 

força é considerada uma grandeza vetorial e, no que lhe diz respeito, os aprendizes precisam 

inteirar-se de suas características que são: módulo, direção e sentido. Além da sua unidade de 

medida que, no Sistema Internacional de Unidades (SI), a força tem como dimensão o newton, 

simbolicamente representado pela letra N.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura mostra uma única pessoa aplicando uma força no veículo, entretanto, poderiam ser 

mais pessoas e, portanto, ter-se-ia uma soma vetorial de forças.  

Tal situação é denominada de força resultante e, pode ser representada da seguinte maneira: 

�⃗�R = �⃗�1 + �⃗�2 + �⃗�3 + ... + �⃗�n   ① 

 

Figura 20: Aplicação de força. 



Sir Isaac Newton concebeu três teorias, e de forma precedente intuiu a lei do movimento dos 

corpos, a qual possuem extremo apreço na história do desenvolvimento da ciência. 

A evolução deste trabalho contou num primeiro com a aplicação conceitual da 1ª lei de 

Newton – Inercia.  

 

2.2 A primeira lei de Newton ou princípio da inércia, diz que: 

 

Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo e uniforme 

(MRU), a menos que seja forçado a mudar aquele estado por uma força resultante não nula 

aplicada sobre ele. 

 

A lei da inércia de Newton deixa claro que, é fundamental a execução de uma força, para 

assim, modificar o valor do vetor velocidade (�⃗⃗�) do corpo em estudo. Caso contrário, o objeto 

permanecerá com velocidade vetorial constante.  

Tal situação pode ser sintetizada de modo que: 

 

�⃗�R = 0 ↔ �⃗⃗� = constante  

 �⃗⃗� = 0 (Repouso) 

 �⃗⃗� ≠ 0 (MRU) 

 

As condições acima permitem dizer que, o corpo está em equilíbrio, o qual é considerado 

estático (corpo em repouso) e, dinâmico (corpo em MRU). 

Todas as informações cedidas acima são imprescindíveis no desenvolvimento do ensino-

aprendizagem com o corpo discente, todavia, faz-se necessário deixá-los inteirados dos 

referenciais inerciais. Neste sentido, um referencial para o qual a lei da inércia de Newton é 

incontestável.   

 

2.3 Em continuidade, a segunda lei de Newton, também denominada princípio 

fundamental da dinâmica, diz que: 

 

A resultante das forças aplicadas a um ponto material é igual ao produto de sua massa pela 

aceleração adquirida. 

 



A definição acima pode ser equacionada da seguinte forma: 

 

�⃗� = m . �⃗�   ② 

Manipulando a segunda lei de Newton, tida como principal, o alunado consegue encontrar 

os valores da massa do corpo, assim como, a sua aceleração, vejamos: 

 

m = 
𝐹

𝑎
   ③ 

 

a = 
𝐹

𝑚
   ④ 

No SI, as unidades de força (�⃗�), massa (m) e aceleração (�⃗�) são, respectivamente, newton 

(N), quilograma (kg) e metros por segundo ao quadrado (m/s
2
).   

Como visto anteriormente, a força é uma grandeza vetorial e suas características já são 

conhecidas. Entretanto, não basta apenas enunciar o conceito da 2ª lei de Newton para os alunos.  

Diante disso, é recomendável fazer uma análise sobre grandezas diretas e inversamente 

proporcionais (observação matemática) para que eles tenham dimensão sobre as grandezas força e 

aceleração, as quais são diretamente proporcionais. Isto quer dizer que, sempre que um corpo ou 

mais corpos forem submetidos a ação de uma força, aparecerá uma aceleração na mesma direção e 

no mesmo sentido da aplicação da referida força.       

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Completando as leis de Newton, tem-se a terceira lei que trata do princípio da ação e reação. 

 

Toda ação sempre provoca uma reação oposta de igual intensidade, ou seja, as ações mútuas 

de dois corpos são sempre iguais, mas em sentidos opostos. 

Nas suas atividades experimentais, a percepção de Newton era bastante nítida, pois sua 

conclusão era de que as forças eram provenientes da interação entre dois corpos. 

Figura 21: Força sobre corpos. 



A figura abaixo ilustra um pequeno experimento, o qual fez com que os estudantes 

percebessem na íntegra o princípio da ação e reação. 

Ambos os corpos são submetidos a forças de intensidade constante, na mesma direção, 

porém em sentidos contrários. A mola, então, é comprimida armazenando energia potencial 

elástica. Quando as forças de intensidade constante deixarem de agir (ação) nos corpos A e B, eles 

se deslocarão na mesma direção, entretanto, em sentidos contrários. Ou seja, sofrem a reação. Para 

tanto é preciso considerar a superfície lisa ou polida. Ou seja, sem atrito. O movimento dos corpos 

é proveniente da transformação da energia potencial elástica em energia cinética.       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Forças da Dinâmica  

 

Como já comentado anteriormente, pessoas tem que ser conduzidas a fazer coisas que as 

despertem para transformar a sua criatividade diante das oportunidades que lhes são dadas nos 

ambientes escolares, as quais estão matriculadas. Neste sentido, o alunado após a sua 

familiarização dos conceitos sobre inércia, ação e reação e, mais precisamente o princípio 

fundamental da dinâmica, sente-se habilitado para descrever os fenômenos que ocorre na natureza 

utilizando argumentos encontrados na matemática. É papel do professor é saber orientar seus 

comandados, pois a aplicação da segunda lei de Newton é muito mais abrangente, do que os 

alunos possam imaginar. O estudo da Física está relacionado à leis específicas e mais geral. E, se 

tratando de leis do movimento, este por sua vez, está presente tanto na macro massa de um corpo 

maior, quanto na micro massa das menores partículas, como as dos quarks. Tendo excelência no 

Figura 22: Corpos em ação e reação. Fonte: Autor. 



aprendizado, os discentes serão capazes de analisar, reconhecer e aplicar a lei que rege os 

movimentos nas mais compreensíveis e complexas situações-problemas.     

Quando se trata da aprendizagem sobre o movimento dos corpos leva-se em consideração a 

posição em que o objeto de estudo de encontra, como e quem o empurrar ou puxa, pois, 

dependendo desses fatores podem surgir as forças peso ( �⃗⃗�), normal ( �⃗⃗⃗�), tração (�⃗⃗�), elástica 

(�⃗�elást.), assim como, as forças de atrito (�⃗�at).      

O presente trabalho proporcionou aos discentes a vivencia com todas essas forças, seus 

comportamentos quando aplicações em diversas situações-problemas. 

 

2.4.1 Força Peso (�⃗⃗⃗�) – Força de campo.      

 

A concepção empírica que os aprendizes têm sobre os 

inúmeros fenômenos decorrentes do comportamento da natureza, 

são variados. Neste sentido cabe ao professor de forma sutil, 

desconstruir essas ideias de seus cotidianos, repassando à eles o 

conhecimento científico, assim como, suas especificidades 

técnicas. 

Para tanto, o professor de esclarecer ao aluno que um corpo 

possui massa e, este por sua vez, quando imerso num campo 

gravitacional, a aceleração da gravidade (�⃗�) age sobre esta massa, 

surgindo assim, a força peso. 

Por conseguinte, diante da situação descrita acima, é 

espantoso quando o alunado reconhece a aplicação da segunda lei 

de Newton representada agora pela força peso.  

Nas tarefas desenvolvidas pelos aprendizes eles puderam 

perceber que comportamento da aceleração depende da direção em 

que o objeto de estudo se encontra. Ou seja, usa-se  �⃗� , nas direções horizontal e diagonal, 

enquanto que, para a direção vertical, tem-se �⃗�.          

Pode-se, então, sintetizar o descrito acima da seguinte forma: 

 

�⃗� = m . �⃗� 

 

S
T
U

D
IO

 C
A
P
A
R
R
O

Z
 

P 
 

–P 
 

Figura 23: P e -P representam um par 
de ação-reação. 



A equação acima figura a segunda lei de Newton, no entanto, como se trata da força peso, 

ele pode ter a seguinte conotação: 

 

�⃗⃗� = m . �⃗�    ⑤ 

 

Como a força peso �⃗⃗� é uma grandeza vetorial, a aceleração da gravidade �⃗� terá a sua mesma 

direção e sentido. E, o seu módulo (valor ou intensidade), é dado por: 

 

P = m . g   ⑥ 

 

Nas atividades de cunho quantitativo, adota-se o valor de g = 10m/s
2
, nas proximidades da 

superfície terrestre. 

 

2.4.2 Força Normal (�⃗⃗⃗�) – Força de contato.   

 

No decorrer das aulas, o corpo docente apresentou questionamentos a respeito da inércia de 

Newton, pois para um corpo em repouso a resultante das forças que agem sobre o mesmo é nula.  

Esse pressuposto mostra que, o estudante entende tal situação como se não houvesse forças 

agindo sobre o objeto de estudo.  

Nesse momento, faz-se presente a mediação do professor, o qual vai deixar claro para o 

aluno que existem as forças normal (�⃗⃗⃗�) e peso (�⃗⃗�), as quais equilibram o corpo para que ele não 

tenha deslocamento da direção vertical, estando assim em equilíbrio. Proveniente do contato entre 

os corpos, a força normal é uma grandeza vetorial e sua direção é sempre perpendicular à 

superfície em que o corpo de encontra. Seu módulo é sempre dependente do comportamento de 

outras forças, como, por exemplo, a força peso. 

 

 

           

    

 

 

      

 

Figura 24: Corpo equilibrado pelas forças normal e peso. 



 

A medida que, os alunos vão sendo familiarizados com os conceitos das grandezas físicas se 

tornam mais questionadores. 

Neste sentido e, satisfazendo as perguntas dos educandos a força de reação normal, não 

possui uma expressão matemática como a da força peso, pois ela é determinada considerando as 

demais forças que interagem com o objeto de estudo.   

 

2.4.3 Força de Tração (�⃗⃗⃗�) – Força de contato entre corpos e fios inextensíveis (ideias).   

 

Objetos conectados por fios podem sempre ser puxados e, nunca 

empurrados por eles. Surge então, a força de tração nos fios.  

Como a força de tração é uma grandeza vetorial, sua direção coincide 

com o sentido de puxar o objeto de estudo.  

Esta força, possui característica semelhante à da força normal, pois não 

é representada por nenhuma expressão matemática e, por conta disso 

depende do comportamento de outras forças para a determinação do seu 

módulo. 

A uma unidade de medida da força de tração no SI, é o newton (N).  

 

2.4.4 Força Elástica (�⃗⃗⃗�elást.) – Força de contato entre corpos e molas.   

 

A grandeza física aceleração é fruto da aplicação de uma 

força em um determinado corpo, produzindo nele um 

deslocamento. Esta mesma força dependendo de sua 

intensidade é capaz de provocar uma deformidade na estrutura 

física do objeto de estudo. Essa deformação, ou efeito, é bem 

mais apreciada quando se trabalha com molas, as quais podem 

ter seu comprimento inicial aumentado ou diminuído.  
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Figura 25:  Esfera 
presa a um fio. 



Valendo-se das próprias ações de Robert Hooke, ao manipularem os experimentos, os 

discentes perceberam que da mesma forma que a força é diretamente proporcional a aceleração, a 

força aplicada em uma mola, também é diretamente proporcional ao valor da deformação sofrida 

pela mola. 

O descrito acima pode ser equacionado da seguinte forma: 

 

Felást. = k . x   ⑦ 

 

onde F, é a foça aplicada; k é a constante elástica e, depende das características físicas do 

material do qual são feitas e x, é o valor da deformação.    

A uma unidade de medida da força elástica no SI, é o newton por metro (N/m).  

 

2.4.5 Força de Atrito (�⃗⃗⃗�at.) – Força que se opõem ao movimento dos corpos.   

 

Um corpo apoiado sobre uma superfície pode movimentar-se com facilidade ou dificuldade. 

Em eventuais situações experimentais considera-se as superfícies em contato, perfeitamente lisas, 

isto quer dizer que, corpos terão muita facilidade para se deslocarem. No entanto, numa real 

situação do cotidiano, tal situação não funciona bem assim. Neste sentido pressupõem aqui a força 

de atrito, a qual sem ela seria impossível o ser humano manter-se em pé; assim como, pneus de 

carros, motos entre outros, não teriam desgastes, por exemplo. Tal força é proveniente da 

movimentação de uma superfície em relação à outra, as quais apresentam pequeníssimas avarias 

(imperfeições) na estrutura física dos corpos.     

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 10, permite um olhar microscópico das anomalias que as superfícies em contato 

apresentam. O atrito é classificado em estático e dinâmico (cinético).    
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Irregularidades entre as 

superfícies em contato. 

Figura 27: micro falhas entre as superfícies. 



O atrito estático se faz presente, enquanto não há movimento relativo entre as superfícies em 

contato, ou seja, os corpos permanecem em repouso.  

Entretanto, quando o corpo se encontra na iminência de se mover, o atrito alcança seu valor 

máximo e, este por sua vez, é dependente da estrutura física das superfícies, assim como, da força 

de reação normal (N). 

A descrição pode ser equacionada da seguinte forma: 

 

�⃗⃗⃗�at.(máx) = µe . N   ⑧ 

 

em que, µe é considerado coeficiente de atrito estático. 

Com a diminuição do atrito, o corpo entra em movimento e, para esta situação o atrito é 

considerado dinâmico ou cinético e, que também depende da força de reação normal. O 

pressuposto pode ser assim, equacionado: 

  

�⃗⃗⃗�at. = µc . N     ⑨ 

 

em que, µc é considerado coeficiente de atrito cinético ou dinâmico. 

 

2.4.6 Forças de Atrito (�⃗⃗⃗�at.) – Comportamentos em um gráfico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Comportamento das foças de atrito estático, dinâmico ou cinético 
em um gráfico. 



3 COMPOSIÇÃO DOS DISPOSITIVOS PEDAGÓGICOS 

 

Os dispositivos pedagógicos foram construídos seguindo uma composição gradual, mediante 

as figuras catalogadas. (Todos os dispositivos são ilustrativos). 

De modo gradativo, temos a primeira montagem. 

1º Passo - Para a confecção do primeiro dispositivo pedagógico, o qual possui um formato 

retangular, são necessários duas peças de MDF com 40cm de comprimento, 36cm de altura e 

1,5cm de largura.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º Passo – São necessárias quatro peças de MDF no formato retangular. Duas com 8cm de 

comprimento, 40cm de altura e 1,5cm de largura. E, outras duas com 8cm de comprimento, 31cm 

de altura e 1,5cm de largura.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfuração linear 

para encaixe de 

peças de 9,5mm.  

Figura 29: Peças laterais do dispositivo. 

Figura 30: Peças que formaram o retângulo de encaixe. 



3º Passo – As quatro peças da figura 14, são coladas formando um retângulo, o qual será 

encaixado entre as peças da figura 13. Após o encaixe terremos de forma incompleta o primeiro 

dispositivo pedagógico. Ou seja, o terceiro item da esquerda para a direita.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º Passo – Após a montagem completa do primeiro dispositivo, colocar a roldana com pino 

de 1 
½

 em seu suporte e fixá-la com parafuso de cabeça flangeada ponta broca - Belenus ALL - 4.2 

x 19 mm ou parafuso para forro. A fixação do suporte da roldana no dispositivo de ser de tal 

maneira, que o mesmo possa ser movido para cima e para baixo com facilidade.  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

De modo gradativo, temos a segunda montagem. 

1º furo à 3cm da base superior. 
2º furo à 3cm da base superior 

Figura 31: Encaixando as peças. 

Figura 32: Montagem final do 1º dispositivo. 



1º Passo - Para a confecção do segundo dispositivo pedagógico, o qual possui um formato 

de um trapézio, são necessários duas peças de MDF com 45cm de base maior, 35cm de base 

menor, 35cm altura, 37cm na diagonal e, 1,5cm de largura.    

 

2º Passo – São necessárias quatro peças de MDF no formato retangular. 1ª peça com 8cm de 

base, 41,5cm de altura e 1,5cm de largura; 2ª peça com 8cm de base, 34cm de altura e 1,5cm de 

largura; 3ª peça com 8cm de base, 32cm de altura e 1,5cm de largura e, uma quarta peça com 8cm 

de base, 29cm de altura e 1,5 de largura. Essas peças vão ser coladas formando um trapézio que 

será inserido na parte interna das faces da figura 16.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º Passo – Montagem do segundo dispositivo pedagógico, com a introdução do trapézio na 

parte interior das faces laterais. 

Perfurações linear 

e diagonal. 

Figura 33: Face interna e externa das faces do trapézio. 

Figura 34: peças que formarão um trapézio interno. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º Passo – Estando o dispositivo é feito o encaixe das peças acessórios. Coloca-se a roldana 

no suporte 1, fixando-a com os parafusos no lado esquerdo da figura. Em seguida, coloca-se a 

roldana no suporte 2, fixando-o na mesma direção dos furos onde serão colocados os parafusos 

como mostra a figura19.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De modo gradativo, temos a terceira montagem. 

 

1º Passo - Para a confecção do terceiro dispositivo pedagógico, o qual possui formato de um 

triângulo retângulo, são necessários duas peças de MDF com 40cm de comprimento, 36cm de 

altura e 1,5cm de largura.    

 

Figura 35: Segundo dispositivo parcialmente pronto. Fonte: Autor. 

Figura 36: Dispositivo ponto esperando o encaixe dos acessórios. 



 

 

 

 

 

 

 

 

2º Passo – São necessárias quatro peças de MDF no formato retangular. 1ª peça com 8cm de 

base, 41,5cm de altura e 1,5cm de largura; 2ª peça com 8cm de base, 34cm de altura e 1,5cm de 

largura; 3ª peça com 8cm de base, 32cm de altura e 1,5cm de largura e, uma quarta peça com 8cm 

de base, 29cm de altura e 1,5 de largura. Essas peças vão ser coladas formando um trapézio que 

será inserido na parte interna das faces da figura 16.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º Passo – Estando o dispositivo é feito o encaixe das peças acessórios. Coloca-se a roldana 

no suporte 1, fixando-a com os parafusos no lado esquerdo da figura. Em seguida, coloca-se a 

roldana no suporte 2, fixando-o na mesma direção dos furos onde serão colocados os parafusos 

como mostra a figura19.    

 

 

 

 

Figura 37: Autor. 

Figura 38: Autor. 



 

 

 

 

De modo gradativo, temos a terceira montagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Autor. 

Figura 40: Autor. 

Figura 41: Autor. 



 

 

 

 

 

 

4 CUSTO DOS DISPOSITIVOS PEDAGÓGICOS 

 

A seguir apresentamos uma tabela com uma estimativa de custo para a construção dos 

dispositivos pedagógicos a serem usados em sala de aula. 

Tabela 3: Valor estimado de cada peça para a construção do dispositivo pedagógico. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantidade Material utilizado Preço (Unidade) 
Preço 

(Quantidade) 

 

1 

 

 

Chapa de MDF 

 

 

R$ 60,00 

 

 

R$ 60,00 

 

20 Blocos de madeira 
 

R$ - 

 

 
R$ 30,00 

 

04 
Roldanas com pino 1.1/2” 

em V 
R$ 7,00 R$ 28,00 

 

10 

Parafuso de cabeça 

flangeada ponta broca - 

Belenus ALL - 4.2 x 19 

mm ou parafuso para 

forro. 

 

R$ 0,15 

 

R$ 1,50 

 

40 

 

Gancho pitão. R$ 0,10 R$ 4,00 

 

20 

 

Porcas de 5mm R$ 0,10 R$ 2,00 

05 Cola para formica - MDF Cortesia - 

03 

Suporte para roldana feita 

de metalon (fabricação 
manual) 

Cortesia - 

Alguns metros 

Linha para pesca 0,50mm 

– Resistência 12kg – 

26,5lb. 

Cortesia - 

   

 

Total  =  R$ 

125,50 

 

Figura 42: Autor. 



 

Juntamente com os dispositivos apresentamos como uma alternativa para avaliação do 

professor um questionário avaliativo ou mesmo, como um exemplo de questões que podem ser 

trabalhadas em sala de aula e que podem acompanhar o uso dos dispositivos pedagógicos. O 

professor pode usar estas questões, mas como também pode perceber, estas são encontradas em 

diversos livros didáticos e, portanto, também podem ser usadas por esse produto educacional. 

Aqui o professor tem a liberdade de poder escolher usar as questões propostas, usar as questões de 

livros didáticos, ou mesmo se for o caso criar questões de mesmo nível para trabalhar em sala de 

aula com sua turma; 

 

Questionário avaliativo 

 

Questão 01 – De acordo com a Primeira Lei de Newton: 

a) um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme quando a 

resultante das forças que atuam sobre ele é nula. 

b) um corpo permanece em movimento apenas enquanto houver uma força atuando sobre 

ele. 

c) quando a resultante das forças que atuam sobre um corpo é igual a zero, esse corpo 

somente pode estar em repouso. 

d) A inércia de um objeto independe de sua massa. 

e) uma partícula tende a permanecer em aceleração constante. 

 

Questão 02 – Baseando-se na primeira Lei de Newton, assinale a alternativa correta: 

a) se estivermos dentro de um ônibus e deixarmos um objeto cair, esse objeto fará uma 

trajetória retilínea em relação ao solo, pois o movimento do ônibus não afeta o movimento de 

objetos em seu interior. 

b) quando usamos o cinto de segurança dentro de um carro, estamos impedindo que, na 

ocorrência de uma frenagem, sejamos arremessados para fora do carro, em virtude da tendência de 

permanecermos em movimento. 

c) quanto maior a massa de um corpo, mais fácil será alterar sua velocidade. 

d) O estado de repouso e o de movimento retilíneo independem do referencial adotado. 

 



Questão 03 – As estatísticas indicam que o uso de cinto de segurança deve ser obrigatório 

para prevenir lesões mais graves em motoristas e passageiros no caso de acidentes. Fisicamente, a 

função do cinto está relacionada com a: 

a) Primeira Lei de Newton; 

b) Lei de Snell; 

c) Lei de Ampére; 

d) Lei de Ohm; 

e) Primeira Lei de Kepler. 

 

Questão 04 – Julgue as afirmações abaixo: 

a) se um corpo sob a ação de várias forças está em equilíbrio, então esse corpo só pode estar 

em repouso. 

b) um corpo permanece em movimento retilíneo uniforme ou em repouso quando não existe 

nenhuma força atuando sobre ele. 

c) quando a resultante das forças que atuam sobre um corpo é nula, esse corpo permanece 

em repouso ou em movimento uniforme em qualquer direção. 

d) um objeto sob a ação de várias forças está em equilíbrio, isso significa que ele pode estar 

em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. 

 

Questão 05 - Um homem, no interior de um elevador, está jogando dardos em um alvo 

fixado na parede interna do elevador. Inicialmente, o elevador está em repouso, em relação à 

Terra, suposta um Sistema Inercial e o homem acerta os dardos bem no centro do alvo. Em 

seguida, o elevador está em movimento retilíneo e uniforme em relação à Terra. Se o homem 

quiser continuar acertando o centro do alvo, como deverá fazer a mira, em relação ao seu 

procedimento com o elevador parado? 

a) mais alto; 

b) mais baixo; 

c) mais alto se o elevador está subindo, mais baixo se descendo; 

d) mais baixo se o elevador estiver descendo e mais alto se descendo; 

e) exatamente do mesmo modo. 

 

Questão 06 - Em cada uma das situações abaixo, representamos um corpo com massa de 

2kg, sujeito a duas ou mais forças. 
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d)  

 

 

 

 

Determine para cada situação – a, b, c e d – o módulo da foça resultante que atua no corpo, 

assim como o módulo da aceleração adquirida por ele.   

 

Questão 07 - Considerando o instante inicial t = 0, um corpo com massa de 5kg, 

inicialmente em repouso, fica sujeito a uma força resultante de módulo 20N. 

a) Determine o módulo da aceleração adquirida pelo corpo. 

b)  Determine a velocidade escalar do corpo no instante t = 3s. 

c) Determine o deslocamento do corpo entre os instantes t = 0s e t = 3s. 

 

Questão 08 - Na Terra, um astronauta totalmente equipado tem peso igual a 1800N. 

Considere a aceleração da gravidade na superfície terrestre igual a 10m/s
2
. 

a) Determine a massa do astronauta e seu equipamento. 

b) Determine o peso do astronauta na lua, onde a aceleração da gravidade é 1/6 da aceleração 

da gravidade na Terra.   
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Questão 09 - Um corpo com o formato de uma esfera, com massa de 5kg, encontra-se 

“preso” a um fio que, este “preso” ao teto de uma sala. Considerando g = 10m/s
2
, determine: 

a) o módulo da força peso (�⃗⃗�) que atua sobre o corpo. 

b) o módulo da força de tração (�⃗⃗�) no fio. 

 

Questão 10 - As figuras abaixo mostram um bloco com massa m = 2kg e uma mola de 

constante elástica k = 100N/m, em duas situações. 

 

 

 

Considerando o valor a aceleração da gravidade g = 10m/s
2
, determine: 

a) o peso P do bloco; 

b) a intensidade da força e reação normal do apoio NI, na situação I; 

c) a intensidade da força elástica (Felást). aplicada pela mola ao corpo, na situação II; 

d) a intensidade da força de reação normal ao apoio NII, na situação II.  

 

Questão 11 - Uma força horizontal de 10N é aplicada a um corpo de massa de 2kg. 

Inicialmente em repouso, apoiado sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa.   

a) Determine o módulo da aceleração adquirida pelo corpo. 

b) Determinar o módulo da velocidade do corpo após 3 s da aplicação da força. 

 

Questão 12 - Um carrinho de massa m move-se sobre uma mesa horizontal lisa, puxado por 

meio de um fio por uma pessoa formando um ângulo 𝜃 com a direção horizontal. 



 

 

 

 

 

 

 

Sabendo que o módulo da aceleração do carrinho é representado pela letra a, determine o 

valor da intensidade da força de tração T no fio. 

 

Questão 13 - As figuras abaixo mostram um bloco com massa m = 5kg e uma mola de 

constante elástica k = 150N/m, em duas situações.  

 

Considerando o valor a aceleração da gravidade g = 10m/s
2
, determine: 

a) o peso P do bloco; 

b) a intensidade da força e reação normal do apoio NI, na situação I; 

c) a intensidade da força elástica (Felást) aplicada pela mola ao corpo, na situação II; 

d) a intensidade da força de reação normal ao apoio NII, na situação II.  

 

Questão 14 - O sistema representado na figura abaixo se movimenta numa superfície plana, 

horizontal e perfeitamente lisa. Neste sentido, determine a aceleração dos blocos e a intensidade 

da força que o corpo A aplica no corpo B. 

(Dados: mA = 2kg, mB = 8kg e F = 40N)   

 



 

 

 

 

 

Questão 15 - No sistema representado a seguir, a superfície plana horizontal onde o bloco A 

se apoia é perfeitamente lisa. O fio e a polia são ideais. Considerando a aceleração da gravidade g 

= 10m/s
2
, mA = 8kg e mB = 2kg determine a aceleração dos corpos e a intensidade da força de 

tração no fio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 16 - Um corpo de massa m desliza por uma rampa plana, perfeitamente lisa e 

inclinada de um ângulo 𝜃 em ralação a horizontal, como mostrado na figura abaixo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 17 - No esquema representado abaixo, os blocos A, B e C têm massas, 

respectivamente, iguais a 20kg, 10kg e 30kg. A superfície em que os blocos A e B se apoiam é 

horizontal e perfeitamente lisa. 



 

 

 

 

 

 

 

Considerando o valor a aceleração da gravidade g = 10m/s
2
, determine: 

a) a aceleração dos corpos; 

b) a intensidade da força de tração nos; 

c) a intensidade da força com que o bloco A empurra o bloco B. 

 

Questão 18 - No esquema representado abaixo, os corpos  A e B têm massas iguais a 10kg. 

Considere g = 10m/s2, senθ = 0,6 e cosθ = 0,8. 

 

 

 

 

 

 

 

Despreze os atritos e determine: 

a) a aceleração dos corpos; 

b) a tração no fio ideal. 

 

Questão 19 - Os blocos de massa mA = 6kg e mB = 4kg, ligados por um fio ideal, são 

arrastados sobre um plano horizontal por uma força paralela ao plano de intensidade F = 60N, 

conforma a figura abaixo. O coeficiente de atrito entre os blocos e o plano horizontal é igual a 0,4. 

 

 

 

 

 



Considerando que a aceleração da gravidade no local vale g = 10m/s2, determine: 

a) a intensidade da força de atrito que a tua em cada um dos blocos; 

b) a força de aceleração adquirida pelo conjunto; 

c) a intensidade da força de tração exercida no fio. 

 

Questão 20 - Um corpo com massa de 5kg inicialmente e repouso sobre uma mesa 

horizontal, é submetido à ação de uma força horizontal de 30N. Considerando que o coeficiente de 

atrito entre o corpo e a mesa vale 0,4 e adotando g = 10m/s
2
, determine:  

a) a aceleração adquirida pelo corpo; 

b) a velocidade após 5s da aplicação da força. 

 

Questão 21 - Os blocos de massas mA = 8kg e mB = 2kg são empurrados sobre um plano 

horizontal por uma força horizontal de intensidade F = 100N, conforme figura abaixo. O 

coeficiente de atritos entre os blocos e o plano horizontal é igual a 0,7. 

 

 

 

 

 

Considerando g = 10m/s
2
, determine: 

a) a intensidade da força de atrito que a tua em cada um dos blocos; 

b) a força de aceleração adquirida pelo conjunto; 

c) a intensidade da força que o bloco A aplica no bloco B. 

 

Questão 22 - Considere a figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

As massas de A, B e C são, respectivamente, iguais a 15kg, 20kg e 5,0kg. Desprezando os 

atritos, a aceleração do conjunto, quando abandonado a si próprio, tem intensidade igual a: Dados: 

g = 10 m/s
2
     sen 𝜃 = 0,80     cos 𝜃 = 0,60 



 

a) 0,25 m/s
2          

b) 1,75 m/s
2          

c) 2,50 m/s
2          

d) 4,25 m/s
2          

e) 5,0 m/s
2
 

Questão 4 - No sistema representado a seguir, a 

superfície plana horizontal onde o bloco A se apoia é 

perfeitamente lisa. O fio e a polia são ideais. 

Considerando a aceleração da gravidade g = 10m/s
2
, mA = 

8kg e mB = 2kg determine a aceleração dos corpos e a 

intensidade da força de tração no fio. 

 

 

Questão 5 - No esquema representado 

abaixo, os corpos  A e B têm massas iguais a 

10kg. Considere g = 10m/s2, senθ = 0,6 e cosθ = 

0,8. 

Despreze os atritos e determine: 

a) a aceleração dos corpos; 

b) a tração no fio ideal. 

 

 

Questão 6 - Considere a figura abaixo: 

As massas de A, B e C são, 

respectivamente, iguais a 15kg, 20kg e 5,0kg. 

Desprezando os atritos, a aceleração do conjunto, 

quando abandonado a si próprio, tem intensidade 

igual a: Dados: g = 10 m/s
2
     sen 𝜃 = 0,80     cos 

𝜃 = 0,60 

 

a) 0,25 m/s
2          

b) 1,75 m/s
2          

c) 2,50 m/s
2          

d) 4,25 m/s
2          

e) 5,0 m/s
2 

 

 

Foi usado também como forma de obter mais precisão no diagnóstico de aprendizagem 

significativa um conjunto de perguntas que caracterizam melhor o perfil dos alunos e de seu 

conhecimento depois da realização das atividades em sala de aula, o professor pode usa-lo como 

meio de ter uma visão mais ampla de sua turma e isso pode contribuir para seu aprimoramento em 



sala de aula na aplicação subsequente em outras turmas. Em cima dessas respostas o professor 

pode diagnosticar a turma, a escola, o seu próprio trabalho e melhorar. É possível também 

acrescentar e modificar estas perguntas, afim de que se adeque a sua realidade escolar. A seguir 

um modelo de entrevista que pode ser usado. 

 

Entrevista 

Pergunta 01 – A população vive uma rotina conectada ao mundo tecnológico. Sendo assim, 

smartphones, tablets e notebooks são manipulados todos os dias por meio de seus aplicativos, 

sejam eles educativos ou não. Como você vê o ensino de Física de sua escola sem a utilização 

desses recursos? 

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________.   

 

Pergunta 02 – Experimentar é como uma brincadeira de criança! É importante, pois 

contribui no desenvolvimento da habilidade humana, no ensino aprendizagem da vida estudantil, 

enfatizando o prazer de descobrir o novo. Além disso, constrói caráter, formação moral e social 

mediante ao ambiente que a pessoa se encontra. Os experimentos são instrumentos pedagógico 

importantes no desenvolvimento e, na aprendizagem dos alunos. As atividades experimentais 

colaboram para construir conhecimento, assim como, proporcionam momentos lúdicos e 

satisfatórios para o alunado. Neste sentido, descreva sua opinião sobre:   

2.1. como você vê o ensino de Física de sua escola com utilização do laboratório de 

experimentação?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________. 

 



2.2 como você vê o ensino de Física de sua escola sem utilização do laboratório de 

experimentação?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________. 

Pergunta 03 – Sabe-se que em sua maioria, os professores costumam usar como estratégia 

pedagógica em suas aulas, o quadro, pincel, apagador e o livro. Como você vê o ensino de Física 

de sua escola usando esse tipo de ensino?  

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________. 

 

Pergunta 04 – Há muitos anos professores e alunos desenvolveram trabalhos em sala de 

aula auxiliados pela lousa, giz, apagador, régua, caneta, lápis e livro (aulas tradicionais). 

Entretanto, mudanças ocorreram na sociedade e, com elas vieram as tecnologias que na atualidade, 

também são aplicadas à educação. O novo formato de educação tem como auxilio as Tecnologias 

de Informação e Comunicação – TIC. Tais tecnologias, precisam de recursos como: internet, 

celulares, tablets, notebooks, data show, lousa digital, simulação e animação para o 

desenvolvimento dos softwares educacionais exigidos.  Neste sentido, qual sua opinião em relação 

a:  

4.1. as aulas tradicionais; 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________

___________________________________________. 

 

4.2. as aulas com recursos tecnológicos; 

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________.  

  

Para o questionário a seguir é possível que o professor possa fazer uma comparação entre 

duas situações; o antes e o depois do experimento, e estabeleça um comparativo ou o ganho de 

aprendizagem significativa adquirida pelo aluno. 

 

Questionário para aplicação. 

 

Questão 01 - Um homem, no 

interior de um elevador, está jogando 

dardos em um alvo fixado na parede 

interna do elevador. Inicialmente, o 

elevador está em repouso, em relação à 

Terra, suposta um Sistema Inercial e o 

homem acerta os dardos bem no centro do 

alvo. Em seguida, o elevador está em 

movimento retilíneo e uniforme em relação 

à Terra. Se o homem quiser continuar 

acertando o centro do alvo, como deverá 

fazer a mira, em relação ao seu 

procedimento com o elevador parado? 

a) mais alto; 

b) mais baixo; 

c) mais alto se o elevador está 

subindo, mais baixo se descendo; 

d) mais baixo se o elevador estiver 

descendo e mais alto se descendo; 

e) exatamente do mesmo modo. 

 

Questão 02 – De acordo com a 

Primeira Lei de Newton: 

a) um corpo tende a permanecer em 

repouso ou em movimento retilíneo 

uniforme quando a resultante das forças 

que atuam sobre ele é nula. 



b) um corpo permanece em 

movimento apenas enquanto houver uma 

força atuando sobre ele. 

c) quando a resultante das forças que 

atuam sobre um corpo é igual a zero, esse 

corpo somente pode estar em repouso. 

d) A inércia de um objeto independe 

de sua massa. 

e) uma partícula tende a permanecer 

em aceleração constante. 

 

Questão 03 – Para a situações abaixo, representamos um corpo com massa de 2kg, 

sujeito a duas ou mais forças. 

 

 

 

 

 

Para as perguntas que se seguem, marque com um “x” as alternativas que você julgar 

certo ou errado. 

1) O bloco de 2kg terá deslocamento na direção vertical, pois as forças normal (N) e 

peso (P) estão equilibradas. 

(  ) Certo                                         (  ) Errado 

2) A imagem retrata com clareza a terceira lei de Newton. 

(  ) Certo                                         (  ) Errado 

3) As forças aplicadas ao corpo de 2kg, possuem intensidades distintas, por isso que ele 

permanece em repouso. 

(  ) Certo                                         (  ) Errado 

4) O corpo não será deslocado, pois a força resultante que age sobre ele é, nula. 

(  ) Certo                                         (  ) Errado 

Questão 04 - O sistema indicado na figura a seguir, onde as polias são ideais, 

permanece em repouso graças a força de atrito entre o corpo de 0,5kg e a superfície de apoio. 
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Podemos afirmar que o valor da força de atrito é: 

a) 0,1 N               b) 0,5 N               c) 1 N               d) 1,2 N                e) 1,5 N 

 

Para as perguntas que se seguem, marque com um “x” as alternativas que você julgar 

certo ou errado. 

1) Os blocos de 0,2kg e 0,3kg, possuem respectivamente, pesos iguais a 3N e 2N. 

(  ) Certo                                         (  ) Errado 

2) A força de atrito encontrada é igual ao triplo da força peso do bloco de 0,2 quilos. 

(  ) Certo                                         (  ) Errado 

3) A força de tração, só age no bloco de 0,5kg, pois ele tem a maior massa. 

(  ) Certo                                         (  ) Errado 

4) A força peso dos blocos de 0,2kg, 0,5kg e 0,3kg, são respectivamente iguais a 2N, 

5N e 3N. 

(  ) Certo                                         (  ) Errado 

 

Estratégia. 

Para a resolução da questão de número 4 do questionário, o grupo de alunos deverá 

selecionar: 

 Um dispositivo com formato retangular 

 Dois suportes de polias com as mesmas já fixas 

 Três blocos com massas de 200g, 500g e 300g 

 Dois fios de 40cm com suas extremidades fixas a duas argolas,  

 Uma trena para medir se o fio está paralelo à base onde o bloco está apoiado. 

 Plano inclinado de medição para determinar a tangente do ângulo, o qual equivale ao 

coeficiente de atrito (µ). 

 

Questão 05 - No sistema representado a seguir, o 

bloco A está apoiado sobre uma superfície plana 

horizontal. O fio e a polia são ideais. Considerando a 

aceleração da gravidade g = 10m/s
2
, mA = 1kg e mB = 

0,3kg determine: 

a)  a aceleração dos corpos 

b) a intensidade da força de tração no fio 

c) a força de atrito  



Para as perguntas que se seguem, marque com um “x” as alternativas que você julgar 

certo ou errado. 

1) Os blocos de 1kg e 0,3kg, possuem respectivamente, força peso iguais a 10N e 3N. 

(  ) Certo                                         (  ) Errado 

2) A força de atrito presente no bloco A, é igual ao triplo da força peso do bloco B. 

(  ) Certo                                         (  ) Errado 

3) A força de tração, age somente no bloco A, pelo fato de sua massa ser maior do que a 

do bloco B. 

(  ) Certo                                         (  ) Errado 

4) A força de tração no bloco A, tem a mesma direção e sentido da força de atrito de A, 

condizente com a terceira lei de Newton 

(  ) Certo                                         (  ) Errado 

Estratégia. 

Para a resolução da questão de número 5 do questionário, o grupo de alunos deverá 

selecionar: 

 Um dispositivo com formato retangular 

 Um suporte de polia com a mesma já fixa 

 Dois blocos com massas de 1kg e 0,3kg 

 Um fio de 38cm com suas extremidades fixas a duas argolas 

 Uma trena para medir se o fio está paralelo à base onde o bloco está apoiado. 

 Plano inclinado de medição para determinar a tangente do ângulo, o qual equivale ao 

coeficiente de atrito (µ). 

 

 

Questão 06 – No esquema mostrado na imagem 

abaixo, o corpo B, ao ser abandonado começa a se 

deslocar e, através do fio, permite que o corpo A se 

desloque sobre o plano inclinado. Considerando a 

aceleração da gravidade g = 10 m/s
2
, determine: 

a) a aceleração do conjunto 

b) a intensidade da força de tração no fio. 

Dados: µe = 0,7; µc 0,5; sen𝜃 = 0,6 e cos𝜃 = 0,8; mA = 0,4kg e mB = 0,4kg 

Para as perguntas que se seguem, marque com um “x” as alternativas que você julgar 

certo ou errado. 



1) O bloco B se desloca na direção horizontal, pois a força normal (N), é maior que a 

força peso (P). 

(  ) Certo                                         (  ) Errado 

2) As forças que agem no bloco A, são somente peso (P) e normal (N).  

(  ) Certo                                         (  ) Errado 

3) Os valores dos pesos dos corpos A e B, são respectivamente 40N e 80N. 

(  ) Certo                                         (  ) Errado 

4) As forças que agem no bloco B são, PB e T. 

(  ) Certo                                         (  ) Errado 

 

 

Estratégia. 

Para a resolução da questão de número 6 do questionário, o grupo de alunos deverá 

selecionar: 

 Um dispositivo com formato triangular 

 Um suporte de polia com a mesma já fixa 

 Dois blocos com massas de 0,4kg e 0,4g 

 Um fio de 54cm com suas extremidades fixas a duas argolas 

 Uma trena para medir se o fio está paralelo à base onde o bloco está apoiado. 

 

 

Questão 07 – Considere a figura 

abaixo: 

As massas de A, B e C são, 

respectivamente, iguais a 0,6kg, 1kg e 0,9kg. 

Desprezando os atritos, a aceleração do 

conjunto, quando abandonado a si próprio, 

tem intensidade igual a: Dados: g = 10 m/s
2
     sen 𝜃 = 0,80     cos 𝜃 = 0,60 

a) 0,7 m/s
2          

b) 1,0 m/s
2          

c) 1,2 m/s
2          

d) 1,5 m/s
2          

e) 2,0 m/s
2 

 

Para as perguntas que se seguem, marque com um “x” as alternativas que você julgar 

certo ou errado. 

1) O bloco B se desloca na direção horizontal, pois a força de contato (N), é igual a 

força peso (P). 



(  ) Certo                                         (  ) Errado 

2) A força que age no bloco A, é somente o peso (P).  

(  ) Certo                                         (  ) Errado 

3) Os valores dos pesos dos corpos A, B e C, são respectivamente 150N, 200N e 50N. 

(  ) Certo                                         (  ) Errado 

4) As forças que agem no bloco C são, PC e T. 

(  ) Certo                                         (  ) Errado 

 

Para a resolução da questão de número 7 do questionário, o grupo de alunos deverá 

selecionar: 

 Montar um dispositivo com formato de trapézio 

 Dois suportes de polia com a mesma já fixa 

 Três blocos com massas de 0,6kg, 1kg e 0,9kg 

 Dois fios de 57cm e 43cm com suas extremidades fixas a duas argolas 

 Uma trena para medir se o fio está paralelo à base onde o bloco está apoiado. 


