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Apresentação

Este material foi organizado pelo professor Beine José da Silva. Vale ressaltar que foi
disponibilizado para a SEDUC-MT para o projeto Pré-Enem Digit@l Gold.

Tipos de força
A proposta apresentada aos estudantes é uma sequência didática abordando
diversos tipos de força. Durante a apresentação da aula o conceito de força é apresentado
ao estudante usando como referência os poderes de Thor, Hulk, do spider man, do superhomem, da mulher maravilha e do homem elástico. Cada super-herói tem algum tipo de
poder, nesse sentido o objetivo apresentar as leis, definições e princípios físicos
relacionados com o poder de cada super-herói. As forças apresentadas são: Mecânica,
gravitacional, Normal, elástica, elétrica, magnética, tensora e força de atrito. Definimos a
força como uma grandeza física que possui módulo, direção e sentido (fig. 1), portanto é
uma grandeza vetorial. Para a resolução de exercícios é fundamental que o estudante
tenha conhecimentos prévios das leis de Newton. Nesse caso, apresentamos a 2ª lei de
Newton e mostramos que a aceleração é diretamente proporcional a força resultante e
inversamente proporcional a massa.
Figura 1:Thor

De acordo com o tema: Eu tenho
a força (fig. 1), o estudante é convidado a
escrever três tipos de forças (item “a”, “b”
e “c”). Outro detalhe significativo referese ao martelo de Thor, pois com ele é
possível perceber a ação da força
rotacional ao produzir torque e também
trabalho. O trabalho é uma forma de
energia que surge devido aplicação de
força gerando deslocamento no corpo.

Para aprofundar e perceber as diferenças que existe entre os vetores quanto a
direção, sentido e intensidade apresentamos o seguinte exemplo:
Figura 2: diferenciação de vetores

São apresentados três
vetores (fig. 2) e a respectiva
análise

quanto

a

direção,

sentido e intensidade de cada
um deles, além da análise da
força resultante, que no caso é
nula.

O

destaque

é

a

interpretação e reconhecimento

de imagem, ou seja, mostrar ao estudante a importância de reconhecer a situação
apresentada, quanto ao repouso e a respectiva consequência enquanto utilização da 2ª
lei de Newton. A definição de massa e peso é apresentada com a imagem do poderoso
Hulk, pois possui uma capacidade de dar grandes saltos, por isso a noção de massa e
peso é questionada durante a apresentação da aula.
Figura 3: Hulk

Definimos a força equivalente a
1N

de

acordo

com

a

aceleração

gravitacional de 10m/s2 e a massa de
100g, usando como exemplo uma
xícara. Além disso, foi enfatizado o
cuidado que o estudante tem que ter
com as unidades e o sistema de
referência a ser utilizado, no caso o
Sistema Internacional de Unidades (SI).
O foco dessa apresentação é a respeito do peso e aceleração gravitacional, pois é
importante que o estudante fique atento para os valores da aceleração gravitacional. Outro
ponto de atenção no tema gerador tem relação com a força de atrito e a força tensora.
Para entender a respeito buscamos referência nos poderes do Spider man.
Figura 4: Spider man

Nesse slide apresentamos a força
tensora, as componentes da força tensora
e a força resultante do movimento, a
componente Tx. Na segunda imagem (fig.
4), no caso do repouso, o peso é igual a
força tensora. Outra abordagem é com
relação

a

atenção

com

a

unidade

(Newton) a ser usada. Para finalizar é
realizada uma análise a respeito da força
normal e a força de atrito.

Figura 5: A força de atrito

De acordo com a fig.5 é
possível perceber a ação da força de
atrito nos pés do spider man, e essa
percepção é importante, pois nesse
caso ela é igual ao peso e a força
normal é igual a força de compressão
na parede. O estudante deve ficar
atento, pois quando a superfície é
vertical a força de atrito não é igual a força normal (Fn). Os vetores estão representados
na imagem e indicam a força resultante e a força normal. A segunda aula também tem
abordagem com forças, no entanto o tema gerador é: O PESO NOSSO DE CADA DIA.
Figura 6: Peso nosso de cada dia

O Foco principal da aula é o peso,
pois está presente em todas as situações
envolvendo definições de força. A massa é
tudo que ocupa lugar no espaço, portanto
é uma medida da Inércia (1ª lei de
Newton), nessa situação é fundamental
que o estudante saiba a definição de
massa e que o peso de um corpo muda de
um astro celeste para outro, pois a
gravidade muda de acordo com o tamanho
do corpo celeste. A imagem aborda a força normal e os vetores associados a ela no caso
do automóvel. Em relação ao aeroplano, são abordados força de atrito no ar e a força
gravitacional (P). A posição dos corpos é um ponto de atenção, porque a aceleração
gravitacional tem sentido apontado para o centro de gravidade da terra, então é importante
que o estudante perceba a representação dos corpos de acordo com a localização do
mesmo em relação ao globo terrestre. Os poderes do super man são analisados
considerando a capacidade de voar e vencer a gravidade, ou seja, que poder ele possui
para conseguir voar sem um mecanismo que esteja em acordo com a 3ª lei de Newton
(ação e Reação).

Figura 7: Análise da força normal

São

feitas

diferenciações

para três situações de força normal,
isto

é,

para

superfície

plana,

inclinada e vertical, onde em cada
uma delas é possível perceber a
força normal. Definimos a força de
atrito. E apresentamos exercícios
para explorar e aprofundar a 2ª lei de
newton, a força peso e a aceleração.
Outro exemplo aborda aspectos vetoriais por meio do lançamento de uma pequena bola.
Veja a situação de cada um deles.

Figura 8: Força resultante

Na fig. 8 são apresentadas por
meio de vetores as forças existentes na
situação problema (F, Fn e P) e gravidade
(g). Trata-se de uma proposição se força
de atrito e a resolução depende de
conhecimentos prévios da equação da
força resultante (Fr =m.a) e força normal
(Fn = P).

Resolução comentada
A

resolução

exercício

necessita

do
de

interpretação de e análise de
informações

para

posteriormente

adotar

os

procedimentos

necessários

para a respectiva resolução
do mesmo. A transformação
de unidade de gramas para
quilogramas é fundamental,

pois o sistema de unidades é o SI. Outro ponto de atenção é com relação ao cálculo da
força resultante entre o preso (P) e a força vertical (F). A força resultante é a diferença
entre P e F. Após calcular a força resultante o estudante utiliza a equação (Fr = m. a) para
encontrar a aceleração (a), lembrando que a aceleração é medida em m/s2.
O

objetivo

exercício

é

deste

mostrar ao

estudante a representação
vetorial

das

grandezas

físicas existentes durante o
movimento

relacionado

com o lançamento da bola.
Como não há força de atrito
as grandezas presentes
são a velocidade e o peso, portanto a alternativa correspondente é: a

Figura 9: Força elástica

Para encerrar a discussão a
respeitos

dos

tipos

de

forças,

abordamos a força elástica e a força
elétrica. São discutidas as propriedades
de cada uma delas e as definições. Na
força elástica destacamos a lei de
Hooke e a deformação elástica, neste
caso, representada pelos poderes do
homem elástico, do quarteto fantástico.
Ponto de atenção da força elástica é
que ela é uma força restauradora.

Figura 10: Repulsão elétrica

Apresentamos
repulsão

a

elétrica

em

função da carga elétrica
presente
eletrizado
Coulomb.

no
e

corpo

a

lei

de

Destaque

principal é a 3ª lei de
Newton e os aspectos vetoriais presentes no respectivo objeto de conhecimento. A
famosa heroína foi escolhida devido poderes envolvidos com o bracelete e o laço de ouro
e a condutividade elétrica.

Encerramos a aula com a
discussão acerca da representação
matemática da lei de Coulomb e a
representação

vetorial

nas

respectivas cargas elétricas e a
intensidade da força resultante nas
cargas elétricas. O intervalo de
tempo previsto para as aulas é de
25 minutos, para explorar conceitos de força, aceleração, as características vetoriais e a
aplicações das forças em situações problemas.

