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DINÂMICA – LEIS DE NEWTON 9° ANO – FÍSICA – GIRÃO 
 

Lista 06 – Atividades 
 

Na nova fase que iniciamos agora, o objetivo é trazer a vocês, com calma e detalhamento, os 
principais assuntos do início do Ensino Médio, uma vez que nesse segmento a dinâmica é um pouco mais 
intensa e isso pode trazer entraves aos aprendizados. 

Portanto, serão apresentados nas aulas e nas atividades propostas problemas bastante simples, 
mas que serão analisados cuidadosamente. Então, ao fazer os exercícios a seguir, use como base o 
conteúdo dado na aula de vídeo que apresentou esse assunto. 

Já adianto que os livros de física e outras videoaulas disponíveis na Internet podem não detalhar 
suficientemente o que desejamos, ou podem inclusive avançar demais no assunto, uma vez que são em 
sua grande maioria destinadas a ensinar os alunos apenas aquilo que cai nos vestibulares. Acredito que, 
apesar de ser o mais comum, essa abordagem não traz as motivações necessárias para solidificar o 
assunto e acaba sendo um grande gasto de energia com pouco benefício. 

Por fim, essa lista pode parecer à primeira vista maior que as listas anteriores, mês é porque 
preferi separar em vários tópicos as etapas de solução dos problemas. A dificuldade e o tempo esperado 
para a resolução é mais ou menos a mesma coisa. 

Vamos lá? =) 

 
 

01. A figura ao lado mostra uma pequena caixa decorativa pendurada no teto. Essa caixa tem massa de 
0,7 kg e está presa por um fio de massa muito pequena. Esse fio é inextensível, ou seja, não estica 
quando tracionado. A aceleração da gravidade terrestre é g = 10 m/s2. Com essas informações, faça 
o que se pede em cada item a seguir. 

 

Figura obtida em: https://www.dreamstime.com/stock-photo-christmas-gift-box-hanging-bubbles-background-
image35954600. 

 
a) Faça um desenho esquemático bidimensional mostrando claramente o planeta Terra, a caixa, o 

fio e o teto. 
b) Desenhe agora, separadamente, o planeta Terra, a caixa, o fio e o teto. Esse desenho, com 

todos os elementos separados, é chamado de diagrama de corpo livre. 
c) Ilustre em um novo desenho as forças que atuam na caixa e no fio; indique também a força que 

a caixa faz no planeta Terra e a força que o fio faz no teto. 
d) Indique as forças, dentre essas todas, que formam pares ação-e-reação. 
e) Use a fórmula vista em aula para calcular, em newton, o peso da caixa. 
f) A partir desse cálculo, informe o valor, em newton, de cada uma das outras forças que atuam 

sobre o fio, o teto, o planeta Terra e a caixa. 
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02. A figura a seguir mostra dois objetos decorativos idênticos, pendurados um no outro, cada um com 
massa m = 0,3 kg. Nele há dois fios, um que prende o enfeite ao teto e outro que liga um objeto ao 
outro. Abaixo do objeto inferior há um pequeno pompom de massa muito pequena. 

 

 
 

https://br.freepik.com/vetores-premium/linda-garota-japonesa-e-objetos-decorativos-pendurados_2200553.htm 
 

A partir dessas informações, faça o que se pede. 
a) Represente em um esquema o enfeite descrito no enunciado, desconsiderando o pompom, cuja 

massa é pequena demais para ser considerada. No seu desenho mostre claramente: o teto, o 
objeto 1, o objeto 2, o fio 1 e o fio 2. Além do planeta Terra, claro. 

b) Faça um diagrama de corpo livre com os elementos ilustrados no item anterior. 
c) Indique todas as forças que atuam sobre os objetos ilustrados. 
d) Quais dessas forças formam pares ação-e-reação? 
e) Calcule o peso de cada um dos enfeites. 
f) A partir desse cálculo, informe o valor de todas as outras forças do problema. 

 
03. A figura a seguir ilustra um abajur de massa m = 0,6 kg apoiado sobre um pequeno móvel de 

cabeceira com gavetas, cuja massa é M = 1,4 kg. A gravidade terrestre vale g = 10 m/s2. 
 

 
 

https://pt.dreamstime.com/fotografia-de-stock-royalty-free-caixa-de-gavetas-image13657417. 
 

a) Faça um desenho esquemático mostrando esquematicamente o abajur, o móvel de cabeceira, o 
chão onde o móvel se apoia e o planeta Terra. 

b) Faça um diagrama de corpo livre com todos os elementos relevantes para o problema. 
c) Indique todas as forças atuantes nos elementos do problema: o peso de cada objeto, as forças 

de contato (que são do tipo normal) no abajur, no móvel e no chão e as forças sofridas pelo 
planeta Terra. 

d) Quais dessas forças formam pares ação-e-reação? 
e) Calcule o peso do abajur. 
f) Calcule o peso do móvel de cabeceira. 
g) Com esses valores, informe o valor de todas as demais forças do problema. 
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04. A figura a seguir um trenó com um garotinho, sendo puxado pelo pai e empurrado pela irmã mais 
velha. O trenó e o garoto, juntos, têm massa m = 45 kg. A gravidade terrestre vale g = 10 m/s2. 
Para efeito de cálculos, a força de atrito entre o trenó e a neve é constante e igual a 50 N e os 
adultos exercem sobre o trenó com o garoto apenas forças horizontais. 
 

 
 
a) Faça um desenho esquemático em que o sistema trenó-garoto é um objeto único apoiado sobre 

o solo. 
b) Indique todas as forças que atuam no sistema trenó-garoto: peso, normal, força do pai, força da 

irmã e força de atrito. 
c) Sabendo-se que depois de colocar o trenó em movimento o pai exerce uma força de 30N e a 

irmã, uma força de 20N, o que se pode afirmar a respeito da velocidade do trenó? 


