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Dinâmica – Composição e 
Decomposição 

9º ANO – FÍSICA – GIRÃO 

 
Semana 25 – Atividades 

 
Agora nossa atividade quinzenal pretende te lembrar das características principais das nossas 

provas discursivas, que estão por vir em breve. Então, diferentemente das provas no padrão ENEM, em 
que a gente tinha que escolher uma opção, dentre cinco, sendo que quatro seriam respostas para “distrair” 
você – os distratores – agora você vai responder tudo com suas palavras. Temos também a chance de 
optar por avaliar a habilidade de desenhar e, portanto, é importante que você faça suas respostas com 
bastante capricho e cuidado. Se precisar, faça um rascunho, mas lembre-se de que somente a folha de 
respostas final será efetivamente corrigida. Quando for explicar alguma coisa, seja direto, mas dê uma 
resposta completa, com início, meio e fim. Se precisar fazer cálculos, mostre os cálculos, para que eu 
tenha a chance de atribuir uma pontuação parcial caso você não acerte o resultado final. 
 
A figura a seguir mostra um objeto – uma caixa de 5,0 kg – pendurada em um fio leve e vertical, preso 
no teto. A caixa pode tocar a parede mas, naturalmente, como está sujeita somente a forças verticais 
(peso e tração), ela está muito próxima da parede, mas não toca. Portanto, não há força normal de contato 
entre a caixa e a parede. A aceleração da gravidade terrestre é g = 10 m/s2. 
 

 
 
01. Faça um desenho mostrando o diagrama de corpo livre desse sistema, mostrando todas as forças que 

atuam sobre a caixa (nesse caso, peso e tração) e o respectivo par ação-e-reação de cada uma dessas 
forças. Calcule a intensidade de cada uma dessas forças. 

 
02. Agora, um agente externo faz na caixa uma força vertical para cima, com 10 N. Desenhe essa força e 

calcule novamente o valor da tração no fio, que agora será diferente. 
 
03. Agora, sem interromper a força feita pelo agente externo anterior, um novo agente externo faz agora 

uma força horizontal de 7,5 N. Faça o novo diagrama de corpo livre e indique nele todas as forças que 
atuam sobre a caixa, assim como cada um dos seus respectivos pares ação-e-reação. 

 
04. Agora, por fim, faça o desenho de uma única força que seja capaz de provocar na caixa exatamente 

o mesmo efeito que é provocado pelos dois agentes externos, simultaneamente. Calcule a intensidade 
dessa força. 


