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

Lista 06 – Gabarito 
 

01. a) Lembre-se de que tudo são “caixinhas”. Os desenhos esquemáticos são todos muito parecidos e 
devem simplificar a visualização dos elementos do problema: 

 
 
b) 

 
 
c) Nesse primeiro problema, vamos desenhar as forças uma por uma, para que se siga sempre a 

mesma ordem lógica, evitando assim que alguma força seja esquecida. No futuro vamos colocar 
todas de uma só vez. 

 Interação entre Caixa e Planeta Terra: 

 
 

O Planeta Terra e a Caixa atraem-se mutuamente. Então usamos duas setas para representar 
essa atração: uma seta na Caixa e outra seta no Planeta Terra. 
Interação entre fio e Caixa: 

 

 
 

O fio puxa o bloco para cima e, portanto, o fio é puxado para baixo pelo bloco. Essa força de 
interação será chamada de força de tração, por isso na figura colocamos a letra “T” para indica-la. 
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Interação entre o fio e o teto: 

 
 

Veja que agora a força exercida pela outra ponta do fio – que também será chamada de tração 
– precisou ser indicada por T2, já que a letra “T” já foi usada no mesmo problema. Para melhorar 
isso, vamos chamar a outra tração de T1, ok? Assim fica bem claro que são duas e a gente 
consegue se referir a cada uma delas. 

 
No final, ficou tudo assim: 

 
 

Aqui cabe comentar que como o teto e o planeta Terra não são objetos de estudo – o foco está 
nos objetos: caixa e fio. Por isso a gente não procura por novas forças, como aquelas que 
mantém o teto no lugar onde está ou o nosso planeta onde está também. É como se o teto e o 
planeta Terra fossem abstrações, não tem problema fazer a análise parcial das forças sobre eles. 
Só é importante lembrar-se de todas as forças sobre a caixa e o fio, esses a gente tem que 
detalhar bastante. 

 
d) Aqui é simples, mas também muito importante essa indicação: os pares ação-e-reação são 

exatamente as forças que nós indicamos por letras iguais: 
 

 
 

Veja que um par ação-e-reação nada mais é do que o par de setas que a gente desenha toda 
vez que tem uma interação. Pela terceira lei de Newton (lei da ação-e-reação), essas forças não 
haveriam de existir uma sem a outra. Isso é da natureza do processo de interagir: se tem 
interação, então tem duas coisas interagindo. Só estou insistindo em usar o termo “par ação-e-
reação” porque os livros fazem isso e é importante a gente usar o mesmo vocabulário previsto 
na literatura. Tem muita informação, mas é bem simples, né? =) 
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e) A única fórmula que vimos até agora foi: P = m g 
Um dos motivos de não explorar novas fórmulas agora é deixar vocês com a missão de 
compreender direitinho as forças e como desenhar as setas que indicam essas forças. Essa é a 
parte que exige interpretação; as fórmulas são mera aplicação, então não tem necessidade de 
focar nisso. 
Calculando: P = 0,7 x 10 = 7 N  
(é só isso, eu juro) 

f) Aqui é que começa a análise do diagrama das forças que você desenhou. Vamos por partes, 
usando os pares ação-e-reação já listados, um de cada vez: 

 Aqui já sabemos que P = 7N. Ou seja, o bloco é puxado para baixo pela Terra, com 
uma força de 7 N. E o bloco puxa a Terra para cima, com uma força que obviamente também 
vale 7 N. 
A melhor maneira de compreender por que eu disse obviamente é porque o peso é a interação 
entre a Terra e a caixa. A Terra e a caixa atraem-se mutuamente com força de 7 N. Por isso 
ambas as setas indicam uma força de 7 N. 

Agora essa é a figura mais conveniente para prosseguir nos cálculos. Já sabemos 
que P = 7 N e pelo nosso diagrama de forças, a caixa está sujeita somente às 
forças F1 e P. Nos nossos primeiros problemas os objetos estão se apresentando 
em equilíbrio. A caixa está pendurada no teto, em repouso. E não está apenas em 
repouso, está em repouso permanente, ou seja, sua velocidade é zero e 
permanece zero o tempo inteiro. Isso é o que chamaremos de equilíbrio: situação 
em que não haja mudança na velocidade. Fazemos dessa maneira porque, como 
vimos na primeira aula teórica sobre leis de Newton, força é um agente 
modificador de velocidade. Se a velocidade não muda, não tem força. 
Então, aqui pensamos o seguinte: a força P está puxando a caixa para baixo com 7 
N. E a caixa está em equilíbrio. Se a caixa está em equilíbrio, então o único valor 
possível para T1 é também 7 N. Não tem outros cálculos para fazer. Não tem uma 

fórmula para o cálculo de T. A gente vai calcular assim, analisando cada problema com suas 
particularidades. Claro que as duas forças indicadas por T1 têm o mesmo valor: 7 N. 

 
Agora chegamos ao último par de forças desse problema. A análise segue as mesmas 
justificativas: o fio está em equilíbrio, portanto se T1 puxa o fio para baixo com 7 N então 
T2 precisa puxar o fio para cima com os mesmos 7 N. Assim, com 7 N para cima e 7 N 
para baixo a gente garante que o fio está em equilíbrio. 
Daqui tiramos uma propriedade importante: as forças nas extremidades de um fio são 
sempre idênticas. Essas forças serão chamadas genericamente de tração no fio. Então, 
daqui pra frente vamos falar assim: a tração no fio é de 7 N. Combinado? 
Por fim, claro que a outra força T2 também vale 7 N. 

 

 
 
 
 

(sim, fizemos tudo isso pra encontrar que todas as forças são iguais a 7 N) 
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02. a) Aqui vamos seguir as instruções do enunciado e substituir os objetos de formas variadas por 
bloquinhos. Daí, todos os problemas vão ter sempre o mesmo aspecto depois que fizermos a 
interpretação da situação. Tomei o cuidado de colocar os dois bloquinhos com cores diferentes, 
para sabermos qual é qual, mas também deixei os dois exatamente com o mesmo tamanho 
porque o problema fala que eles são idênticos. 

 
 

b)  

 
 
Veja que aqui não mudou nada em relação ao problema anterior. A gente só precisou tomar o 
cuidado de especificar qual é o Bloco 1, o Bloco 2, além do Fio 1 e do Fio 2, porque eles devem 
estar sujeitos a forças que são distintas e, portanto, precisam ser analisadas separadamente. 

 

c) Aqui vamos agora só colocar as forças de uma só vez. É o mesmo modelo do exercício anterior, 
ok? 
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d) As forças indicadas pela mesma cor na figura anterior são todas pares ação-e-reação: 
P1, P2, T1 e T2. 

 
e) P = mg  P1 = m1 g  P1 = 0,3 x 10 N = 3 N  P2 = 3 N 
f) Aqui, para começar, vale dar a dica de que deveremos começar a análise pela caixinha que tiver 

menos forças. Talvez você se pergunte: “por que eu vou começar por alguma das caixinhas?”. A 
resposta é que você vai começar usando o valor do peso que você acabou de calcular. Então tem 
que ser por uma das caixinhas de todo jeito. Outro motivo é que os fios, o planeta Terra e o teto 
são elementos secundários e normalmente as forças indicadas nesses elementos vão aparecer 
depois, de fato. 

 
 
 
 
 

Agora temos de novo um objeto em equilíbrio: Então T2 = P2 = 3 N 
 
 
 
 

Veja que agora o valor de T2 pode ser usado no outro bloquinho: 
 
 

Para cima temos uma força T1, de valor desconhecido. 
 
Para baixo, puxando o bloco, temos T2 = 3N e P1 = 3N  
 
Como são duas forças de 3N, então são 3N + 3N = 6N que puxam o bloco para 
baixo. Mais uma vez, sabemos que o bloco está em equilíbrio, então T1 precisa 
equilibrar esses 6 N. 
 
Então T1 = 6 N. 
 
Então: P1 = 3N, P2 = 3N, T1 = 6N, T2 = 3N 

 
03. a) Como dissemos antes, tudo poderá ser representado por caixinhas. Aqui colocamos uma 

caixinha pequena representando o abajur, uma caixinha um pouco maior representando o móvel 
de cabeceira. Como o problema está falando para indicar o planeta Terra e o chão 
separadamente, fiz um desenho parecido com aquele que fizemos do teto. Mas já te adianto que 
não é sempre obrigatório ficar detalhando minuciosamente cada objeto. Nesse exercício vamos 
fazer isso senão a gente não consegue indicar todas as forças, ok? 
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b)  
    

 
 

c) Como esse problema é um pouco diferente dos outros, vamos novamente colocar as forças uma 
por uma. 
Sem maiores detalhes, vamos indicar o peso de cada bloco e o respectivo par ação-e-reação. 
Lembre-se de que o peso é uma interação entre o bloco e a Terra, por isso as setas estão como 
estão: mostrando a atração entre cada bloco e a Terra. 

                                     
 

Agora vamos analisar as interações de contato: as forças do tipo “normal”. 
O bloco 1 está em contato com o bloco 2. Então tem uma interação de contato entre eles. Veja 
que o bloco 1 “pressiona” o bloco 2, pois está apoiado sobre ele. Além disso, o bloco 1 está 
sendo “sustentado” pelo bloco 2. Daí as forças de contato ficam assim: 

                        
 

Veja que usamos a mesma designação N1 para ambas as forças, uma vez que no fundo elas 
representam a mesma interação. 
 
Ainda tratando das interações de contato, o bloco 2 também entra em contato com o solo, 
portanto, tem uma interação entre eles: 
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Pronto! É isso! Agora o resumo com todas as forças necessárias: 
 

  
 

d) Os pares ação-e-reação são indicados com setas da mesma cor: P1, P2, N1 e N2. 
e) P = m g 

P1 = 0,6 x 10 = 6,0 N 
f) P = m g 

P2 = 1,4 x 10 = 14,0 N 
 

g)  
 
 

Aqui, novamente, começamos pelo bloquinho que tem menos forças. E tem uma 
força conhecida, P1 = 6 N. Veja que como só tem P1 para baixo e N1 para cima e, 
mais uma vez, o sistema está em equilíbrio, N1 precisa ser 6 N; senão não 
haveria equilíbrio. 
Assim: N1 = 6N 

 
 

 
 
Agora temos: para baixo: N1 = 6N e P2 = 14N, totalizando 20N de forças para 
baixo. 
 
A única força para cima é N2; então N2 = 20N, pois o sistema está em equilíbrio. 
 
Assim: N1 = 6N e N2 = 20N 
 
Aqui cabe observar que esse valor de 20N é bem razoável, uma vez que o bloco 1 
tem massa 0,6 kg e o bloco 2 tem massa 1,4 kg. Quando colocamos um em cima 
do outro, o chão precisa suportar ambos. Então se eles fossem uma coisa só, com 
2,0 kg, o peso deles seria 20 N e, portanto, o chão teria que suportar esses 20 N. 
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04. a)  

 
 
b)  

 
Seguimos os mesmos passos dos exercícios anteriores. Veja que dessa vez a gente não 
desenhou as forças no chão, no planeta Terra, nem no pai, nem na irmã. Isso porque o 
problema não pediu. Vale a pena você mesmo fazer e comparar com algum colega, o que acha? 
Lembre-se que cada força para a direita tem que ter um par ação-e-reação para a esquerda e 
vice-versa; assim como as forças verticais para cima têm um par ação-e-reação para baixo em 
algum outro lugar e vice-versa. 

 
c)  

 
Veja que o pai exerce força para a esquerda, assim como a irmã. Então, juntos, eles exercem  
30 + 20 = 50 N. O problema afirma que a força de atrito é de 50 N. Claro que o atrito é para a 
direita, porque ele atrapalha o movimento do trenó. Então pela maior coincidência possível, o pai 
e a irmã fazem uma força de 50 N para a direita e o atrito faz uma força de 50 N para a 
esquerda. Então a gente deduz que nesse caso super especial o sistema trenó-garoto está em 
equilíbrio. Veja que estar em equilíbrio não significa estar parado, significa apenas que a 
velocidade não muda, ou seja, ela não aumenta, nem diminui. 


