
 

 

Tarefa 10 – Professor Yuri 
 

Leis de Newton 
 

01. As estatísticas indicam que o uso do cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões mais 
graves em motoristas e passageiros no caso de acidentes. A qual Lei Física, a função do cinto está 
relacionada? Justifique sua resposta baseando-se na referida lei. 

 

02. As duas forças representadas a seguir podem constituir um par ação e reação? Justifique  

 
 

03. Um aluno do ensino médio, depois de estudar a 3ª lei de Newton, colocou para o professor a seguinte 
questão: "Se a toda força corresponde uma outra igual e oposta, elas se anulam e todos os corpos 
deveriam permanecer em equilíbrio. Como isso não ocorre, Newton estava errado". Você concorda com o 
aluno? Explique sua posição 

 

04. Explique por que ao puxarmos rapidamente, a toalha de uma mesa que contém sobre ela vários pratos de 
porcelana, não derrubamos nenhum.  

 

05. A respeito da Terceira lei de Newton, marque a alternativa verdadeira.  
a) Os pares de ação e reação podem ser formados exclusivamente por forças de contato.  
b) As forças de ação e reação sempre se anulam. 
c) A força normal é uma reação da força peso aplicada por um corpo sobre uma superfície.  
d) As forças de ação e reação sempre atuam no mesmo corpo. 
e) Como estão aplicadas em corpos diferentes, as foças de ação e reação não se equilibram.  

 

06. Por que, de acordo com a Terceira lei de Newton, não seria possível utilizar uma aeronave dotada de 
hélices no espaço?  
a) Porque as leis de Newton são válidas somente na Terra.  
b) No espaço, não existe ar para ser empurrado pela hélice, logo, a aeronave não pode ser impulsionada 

para frente. Pela Terceira lei de Newton, a hélice empurra o ar e, consequentemente, a aeronave é 
empurrada para frente.  

c) No espaço, somente é válida a lei da Inércia.  
d) No espaço, somente é válida a segunda lei de Newton. 

 

07. Um corpo de massa m está sujeito à ação de uma força F que o desloca segundo um eixo vertical em 
sentido contrário ao da gravidade. Se esse corpo se move com velocidade constante é porque:  
a) A força F é maior do que a da gravidade.  
b) A força resultante sobre o corpo é nula.  
c) A força F é menor do que a da gravidade.  
d) A diferença entre os módulos das duas forças é diferente de zero.  
e) A afirmação da questão está errada, pois qualquer que seja F o corpo estará acelerado porque sempre 

existe a aceleração da gravidade.  
 

08. Um livro está em repouso sobre uma mesa. A força de reação ao peso do livro é:  
a) a força normal.  
b) a força que a terra exerce sobre o livro. 
c) a força que o livro exerce sobre a terra.  
d) a força que a mesa exerce sobre o livro.  
e) a força que o livro exerce sobre a mesa.  

 

09. Em 1992/3, comemorou-se os 350 anos do nascimento de Isaac Newton, autor de marcantes contribuições 
à ciência moderna. Uma delas foi a Lei da Gravitação Universal. Há quem diga que, para isso, Newton se 
inspirou na queda de uma maçã. Suponha que F1 seja intensidade da força exercida pela maça sobre a 
Terra. Então:  
a) F1 será muito maior que F2.  
b) F1 será um pouco maior que F2.  
c) F1 será igual a F2.  
d) F1 será um pouco menor que F2.  
e) F1 será muito menor que F2. 


