
Apostila de Física 17 – Princípios 
Fundamentais da Dinâmica 

 

1.0 Definições 
 

 Dinâmica é a parte da Mecânica que estuda os movimentos e as causas que os 

produzem ou os modificam. 

 Os pontos materiais possuem massa. 

 Massa é uma grandeza que obtemos pela comparação do corpo com um padrão. 

 Força é uma grandeza física vetorial. 

 Classes de forças: 

 Forças de contato – Quando duas superfícies entram em contato. 

 Forças de campo – Forças que os corpos exercem mutuamente, mesmo 

distantes uns dos outros. 

 Campo de forças – Região do espaço onde ocorrem essas forças. 

 

2.0 Cientistas 
 

 Aristóteles (384-322 a.C) – O corpo somente estaria em movimento se fosse 

continuamente impelido por uma força. 

 Galileu Galilei (1564-1642): 

 A tendência natural dos corpos, livres da ação das formas, é permanecer 

em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. 

 Pode haver movimento mesmo na ausência de forças. 

 Isaac Newton (1642-1727) – Aceitou e desenvolveu as idéias de Galileu, 

enunciando as três leis fundamentais do movimento; sobre elas se estrutura a Dinâmica. 

 

3.0 Leis de Newton 
 

3.1 Primeira Lei de Newton 
 

 Princípio da inércia – Um ponto material está em repouso ou em movimento 

retilíneo uniforme. 

 Ponto isolado – Quando não existem forças atuando nele ou quando as forças 

aplicadas no ponto têm soma vetorial nula. 

 Velocidade vetorial constante. 

 O corpo estará sempre em equilíbrio estático (repouso) ou equilíbrio dinâmico 

(MRU). 

 Conceito dinâmico de força – Força é uma causa que produz num corpo variação 

de velocidade e, portanto, aceleração. 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.1 Inércia 
 

 Capacidade da matéria de resistir a qualquer variação de velocidade. 

 Um corpo, em repouso, tende a permanecer em repouso. 

 Um corpo em movimento tende a permanecer em MRU. 

 O equilíbrio e o movimento dos corpos são relativos a referenciais – 

Referenciais inerciais. 

 Estrela fixa – Posições relativas no firmamento (parecem invariáveis). 

 Todo referencial em repouso ou em MRU em relação a outro referencial inercial 

também é inercial 

 

3.2 Segunda Lei de Newton 
 

 Princípio fundamental da dinâmica – A resultante das forças aplicadas a um 

ponto material é igual ao produto de sua massa pela aceleração adquirida. 

 

FR = m.a 

 

 A força resultante produz uma aceleração com a mesma direção e sentido da 

força resultante, sendo suas intensidades proporcionais. 

 A massa é a medida da inércia de um corpo. 

 A medida da força é da em Newtons (N; m/s²). 

 

3.2.1 Força Peso 
 

 Peso de um corpo é a força de atração que a Terra exerce sobre ele. 

 Aceleração da gravidade: g. 

 

P = m.g 

 

 Direção vertical e sentido para baixo. 

 Massa ≠ Peso: 

 Massa: propriedade invariante do corpo. 

 Peso: o exato valor depende da força da gravidade local. 

 

3.2.2 Lei de Hooke 
 

 Considere uma mola presa em sua extremidade superior; Aplica-se uma força na 

extremidade inferior da mola, que sofre deformação – Deformação elástica. 

 A intensidade da força é proporcional à deformação. 

 

F = k.x 

 

 ‘k’ é uma constante de proporcionalidade característica da mola – Constante 

elástica da mola. 

 Dinamômetro – Mede a intensidade de forças. 

 

 



3.3 Terceira Lei de Newton 
 

 Princípio da ação e reação – Sempre que 2 corpos A e B se interagem, as forças 

exercidas são mútuas. 

 As forças de ação e reação não estão aplicadas no mesmo corpo – As forças não 

se equilibram. 

 Força normal ou reação normal do apoio – A força que responde à força peso, 

sendo o corpo apoiado numa superfície. 

 Se o corpo está em repouso: 

 

P = Fn 

 

 Se um corpo está suspenso por um fio, este fio aplica no corpo uma força de 

tração. 

 Se o corpo está em equilíbrio: 

 

P = T1 

 

 A força de contato entre o fio e o teto: T2. 

 Se o corpo está em equilíbrio: 

 

P +T1 = T2 

 

 Fio ideal – Inextensível e de massa desprezível: 

 As forças de contato em seus extremos têm a mesma intensidade T – 

Forças de tração no fio: 

 

T1 = T2 = T 

 

 A finalidade do fio é transmitir forças. 

 

4.0 Críticas à Mecânica Clássica 
 

 Alguns fundamentos da Mecânica Clássica podem ser derrubados pela teoria da 

relatividade de Einstein: 

 A massa é função da velocidade, logo, ela é variável – Para velocidades 

bem inferiores à da luz, pode-se considerar a massa praticamente 

constante. 

 Nenhuma informação pode ser transmitida com velocidade superior à da 

luz no vácuo: A Terceira Lei de Newton é falha quando aplicado às forças 

de campo a longa distância – Os pares de ação e reação não são 

simultâneos. 

 Apesar desses fatos, as Leis de Newton ainda são válidas para 

comportamentos macroscópicos. 


