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1ª Lei de Newton – Lei da Inércia

Um corpo tem tendência a manter o seu estado de movimento/repouso.
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1ª Lei de Newton – Lei da Inércia

Se a resultante das forças a atuar num corpo for nula, o corpo permanece em repouso ou em 
movimento retilíneo uniforme.

Ԧ𝐹𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 𝑚 Ԧ𝑎 = 0

Ԧ𝑣 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒

A massa de um corpo mede a inércia desse corpo, ou seja, a resistência do corpo à alteração da sua 
velocidade.

Maior massa ⇒ Maior inércia
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2ª Lei de Newton – Lei Fundamental da Dinâmica

Esta lei mostra a proporcionalidade entre a resultante das forças aplicadas num corpo e a aceleração nele 
produzida.

A aceleração de um corpo de massa 𝒎 é diretamente proporcional à resultantes das forças 
aplicadas nesse corpo:

Ԧ𝐹𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 𝑚 Ԧ𝑎

A massa 𝑚 é a constante de proporcionalidade.

A direção e sentido dos vetores aceleração e resultante das forças são iguais.
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3ª Lei de Newton – Lei da Ação-Reação

Havendo interações entre dois corpos há sempre duas forças: par ação-reação.

As forças surgem sempre aos pares, mas aplicadas em corpos diferentes.

Se um corpo A exerce uma força sobre o corpo B, este exerce sobre o corpo A uma força de 
igual linha de ação e intensidade, mas com sentido contrário:

Ԧ𝐹𝐴/𝐵 = − Ԧ𝐹𝐵/𝐴

Força do gásForça impulsionadora
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https://youtu.be/ja78WCtiNUU
https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion-basics/latest/forces-and-motion-basics_pt_BR.html
http://www.physicsclassroom.com/Physics-Interactives/Newtons-Laws/Rocket-Sledder/Rocket-Sledder-Interactive

