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Física

INTRODUÇÃO

Grandezas Físicas

Grandeza Física é tudo que pode ser medido. Medir uma grandeza é compará-la com outra 
grandeza da mesma espécie, tomada como medida padrão.

Exemplos: 

 • velocidade,
 • tempo,
 • aceleração,
 • força,
 • distância,
 • etc.

Sistema Internacional de Unidades S.I.

Instituído em 1960, é o conjunto de unidades que tem por finalidade comparar as espécies de 
grandezas. Composto por: Grandezas Fundamentais e Grandezas Derivadas.

Grandezas Fundamentais

GRANDEZA UNIDADE SÍMBOLO

Comprimento metro m

Massa quilograma kg

Tempo segundo s

Intensidade de corrente elétrica ampère A

Intensidade luminosa candela cd

Quantidade de matéria mol mol

Temperatura kelvin K
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Algumas Grandezas Derivadas

GRANDEZA UNIDADE SÍMBOLO

Área metro quadrado m2

Volume metro cúbico m3

Força newton N

Velocidade metro por segundo m/s

Aceleração metro por segundo ao quadrado m/s2

Energia joule J

Potência watt W

Prefixos de múltiplos e submúltiplos das unidades do S.I.

PREFIXO SÍMBOLO FATOR

Tera T 1012

Giga G 109

Mega M 106

Quilo k 103

Hecto h 102

Deca da 101

Deci d 10-1

Centi c 10-2

Mili m 10-3

Micro μ 10-6

Nano η 10-9

Pico p 10-12

Exemplos:

1. 14 TeV = 14.1012 eV
2. 8 GW = 8.109 W
3. 97 MHz = 97.106 Hz
4. 120 km = 120. 103 m
5. 6 hPa = 6.102 Pa 
6. 8 dal = 8.10 l

7. 3 dm = 3.10-1 m
8. 7cm = 7.10-2 m
9. 12 mA = 12.10-3A
10. 75 μC = 75.10-6C
11. 6 ηV = 6.10-9 V
12. 36 pJ = 36.10-12J



Física – Introdução – Prof. Alexei Muller

www.acasadoconcurseiro.com.br 5

Grandezas

 • Grandezas Escalares são aquelas que ficam perfeitamente definidas por um número 
(quantidade) e por um significado físico (unidade de medida).

 • Exemplos: tempo, distância, temperatura, etc.

 • Grandezas Vetoriais são aquelas que necessitam de um número (módulo), de uma 
orientação (direção e sentido) e de um significado físico (unidade), para ficarem 
perfeitamente definidas.

 • Exemplos: força, velocidade, aceleração, etc.

Vetor

 • É um ente matemático que será representado por um segmento de reta orientado. Sua 
aplicação na Física é para indicar grandezas vetoriais. O vetor tem um módulo e uma 
orientação (direção e sentido).

 • Módulo: V ou v
!

 representa o tamanho do vetor, que é proporcional a intensidade da 
grandeza que ele representa.

 • Direção: é definida pela reta que dá suporte ao vetor, por exemplo, vertical, horizontal, etc.

 • Sentido: é definido pela seta que está numa das extremidades do vetor, por exemplo, da 
esquerda para a direita, do norte para o sul, etc.

Exemplo

Considere um veículo se movimentando sobre a estrada retilínea da figura, com velocidade de 
60 km/h.

Observe que, para a grandeza física velocidade ficar caracterizada, precisamos conhecer:

 • seu módulo: valor e unidade: 60km/h;
 • sua direção: horizontal;
 • seu sentido: da esquerda para direita.

Determine o módulo, a direção e o sentido do vetor a seguir:
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Módulo: 

Direção:

Sentido:

Adição de vetores

V
r

→

= V
→

1 + V2
→

1. Adição de dois vetores quaisquer:

Exemplo:

Seja V1 = 3 u, V2 = 5 u e α = 60° (cos 60° = 0,5), calcule o módulo do vetor resultante:

RV V V V V2 2
1 2 1 22. . .cos= + + α

2. Adição de dois vetores com mesma direção e mesmo sentido (α = 0°)

3. Adição de dois vetores com direções iguais e sentidos opostos (α = 180°)
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4. Adição de vetores ortogonais (α = 90°)

Notação Científica

É a representação de um número N, com o uso de uma potência de 10, seguindo a seguinte 
condição:

N = a.10n ,sendo
n∈Z e
1≤a<10.

Exemplos:

mTerra = 6 000 000 000 000 000 000 000 000 kg = 6.1024 kg
e = 0, 000 000 000 000 000 000 16 = 1,6.10-19 C

Exemplos:

1. 237,6 =

2. 7982,3 =

3. 0,0021 =

4. 0,0752 =

Ordem de Grandeza

Para obter a ordem de grandeza de um número deve-se, inicialmente, escrevê-lo na forma de 
notação científica.

1. 237,6 =
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2. 7982,3 =

3. 0,0021 =

4. 0,0752 =

1. 2,376 . 102; OG = 
2. 7,9823.103; OG =
3. 2,1.10-3;  OG =
4. 7,52 .10-2; OG =

Em seguida, compara-se o valor de a com 10 ≅3,16 .

 • a ordem de grandeza será a potência de 10 do valor dado se a < 10 ≅3,16 .

 • ou a potência de 10 imediatamente superior se a ≥ 10 ≅3,16 .

Exemplo:

 • Em 2007, a população do planeta Terra atingiu a marca de 6,6 bilhões de pessoas.

 • Qual a ordem de grandeza da população da Terra?

Ponto material x corpo extenso

 • Ponto material (partícula) é um corpo cujas dimensões são desprezíveis em relação às 
dimensões envolvidas no fenômeno estudado.

 • Quando as dimensões do corpo são relevantes para o estudo de seu movimento e das 
ações de forças ele é chamado de corpo extenso.

Velocidade, força e aceleração

 • Velocidade

 • Força

 • Aceleração
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Física

CINEMÁTICA

Varia sucessivamente a sua posição (seu lugar) com o passar do tempo em relação a um sistema 
de referência. Os conceitos de repouso e de movimento pressupõem sempre a existência de 
um referencial. Um corpo está em repouso quando sua posição não varia com o tempo em 
relação a um referencial. Não existem repouso e movimento absolutos.

Referencial

É um sistema num local escolhido dentro do campo de observação. Serve como elemento de 
comparação para determinarmos se ocorre ou não alteração da posição entre o móvel e o 
referencial.

O movimento é relativo, depende do referencial adotado pelo observador.

Lembre-se: Quando o referencial não é indicado, o solo é o referencial usado em estudos de 
movimentos na superfície da Terra.

Trajetória

É o caminho descrito pelo móvel ao longo do seu movimento sob o ponto de vista de um 
observador. 



 

www.acasadoconcurseiro.com.br10

Portanto, a trajetória depende do referencial adotado, ou seja, de quem vê ou observa o 
movimento.

Posição [x,s]

 • É o local onde o móvel se encontra no espaço.

 • De forma prática, por exemplo, em uma estrada, nossa posição pode ser dada por placas 
indicativas de km. Possibilitando indicar a que distância estamos do km 0. 

 

Vetor posição [ !x ,!s ]

Define-se vetor posição em um instante t como um vetor x em que sua origem é tomada a 
partir do referencial, e sua outra extremidade, no ponto de observação.

Vetor deslocamento[ Δ!x ,Δ!s ]

É uma grandeza vetorial que representa a diferença entre o vetor posição final e o vetor posição 
inicial. 
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O módulo do vetor deslocamento mede o quanto o móvel se afastou de sua posição inicial em 
linha reta. 

Distância [d]

Quando um corpo está em movimento, descreve uma trajetória. O comprimento dessa 
trajetória é denominado de distância percorrida.

Exemplo: distância x deslocamento

 

EXERCÍCIO 1

Indique a distância percorrida e o deslocamento nos respectivos trechos, partindo do ponto A:

Velocidade [ !v ]

Função de descrever o movimento.

 • Módulo: rapidez
 • Direção: tangente à trajetória descrita pelo móvel (onde o corpo está)
 • Sentido: o mesmo do deslocamento (para onde o corpo vai)

Observações

 • Uma velocidade somente será constante, quando em todos os instantes mantiver 
constantes o seu módulo, a sua direção e o seu sentido.
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 • Dois corpos deslocam-se com velocidades iguais quando em todos os instantes forem 
iguais seus módulos, suas direções e seus sentidos.

Velocidade escalar média (vm)

v
m
=
d
(andou)

Δt
(gastou)

Unidades:

S.I.

v: m/s
d: m
∆t:s

Usual

v: km/h
d: km
∆t: h

Velocidade	  escalar	  média	  (vm)	  

  
v

m
=

d
(andou)

Δt
(gastou)

d = 120km 

t0  = 8h 
t = 12h 

Unidades: 
S.I. 
v: m/s 
d: m 
∆t:s 

Usual 
v: km/h 
d: km 
∆t: h 

33 

Converta:	  
•  10	  m/s	  =	  ___________km/h	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
•  20	  m/s=	  ___________km/h	  
•  30	  m/s	  =	  ___________km/h	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
•  18	  km/h=	  __________m/s	  
•  54	  km/h=	  __________m/s	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
•  90	  km/h=	  __________m/s	  

m/s               km/h 

x 3,6 

: 3,6 

34 

Converta:

 • 10 m/s = ___________km/h 
 • 20 m/s= ___________km/h
 • 30 m/s = ___________km/h 
 • 18 km/h= __________m/s
 • 54 km/h= __________m/s 
 • 90 km/h= __________m/s



Física – Cinemática – Prof. Alexei Muller

www.acasadoconcurseiro.com.br 13

Exercícios

1 Calcule a velocidade média de um automóvel que percorreu 100 km em 2h.

2. Qual a distância percorrida por um automóvel com velocidade média de 70 km/h em 3h?

3. Quanto tempo leva uma moto para percorrer 300 km com velocidade média de 60km/h?

4. Um móvel percorre a metade de um caminho a 60 km/h e a outra metade a 120 km/h. Qual a 
sua velocidade média ao longo de toda a viagem?

Aceleração

A aceleração é responsável por indicar como varia o vetor velocidade. Como a velocidade pode 
variar tanto em módulo quanto em direção e sentido, vamos analisar dois tipos de acelerações: 

 • aceleração tangencial (linear) e 
 • aceleração centrípeta (normal, radial).

Aceleração tangencial ou linear

a
t
= Δv
Δt
ou a

t
=
v
f
− v

o

Δt
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Aceleração	  tangencial	  ou	  linear	  

 
a

t
= Δv
Δt

ou a
t
=

v
f
− v

o

Δt

v 
at 

v 

at 
38 

Aceleração centrípeta, normal ou radial

a
c
= v

2

r

Unidades:

S.I.
a: m/s2

v: m/s
r: m

Aceleração escalar média

a
m
= Δv
Δt
ou a

m
=
v
f
− v

o

Δt

Unidades:

S.I.
a: m/s2
∆v: m/s
∆t: s

Exercícios

1. Uma revista especializada em automóveis informa que a velocidade de um determinado 
modelo varia de zero a 100 km/h em 4 s. Qual é a aceleração média desse automóvel? O que 
ela significa?

Aceleração	  centrípeta,	  normal	  ou	  
radial.	  	  

  
a

c
= v2

r
Unidades: 
S.I. 
a: m/s2 
v: m/s 
r: m 

ca
→

39 



Física – Cinemática – Prof. Alexei Muller

www.acasadoconcurseiro.com.br 15

2. Um automóvel partindo do repouso tem a sua velocidade aumentada para 20 m/s em 8s, qual 
é a aceleração média desse automóvel? O que ela significa?

3. Um motorista conduz o seu automóvel a 90 km/h, o veículo é freado e para em 5s. Qual é a sua 
aceleração média?

Movimento progressivo x regressivo

Progressivo

Regressivo ou retrógrado

Movimento acelerado x retardado
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Movimento Retilíneo Uniforme – MRU

Características

O móvel percorre distâncias iguais em intervalos de tempo iguais.

F
R

→

=0;a
→

=0;v
→

cons tan te (≠ 0).

Ex.: v = 2m/s

MRU – Fórmula

Δx = v.Δt

Exemplo:

Um corpo em MRU, desenvolve uma velocidade constante de 900 km/h, após 3h terá percorrido 
uma distância de:

Gráficos MRU

Posição (X) em função do tempo (t): 

x = x
o
+ v.Δt

tg θ : declividade = velocidade
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Exemplo:

O gráfico abaixo indica as posições ocupadas por dois automóveis, A e B, em função do 
tempo, sobre uma trajetória retilínea.

Gráficos MRU – velocidade em função do tempo

 • velocidade em função do tempo: v constante ( ≠ 0)

Área = ΔX

 • aceleração em função do tempo: (a = 0)
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Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV)

Características  

F
→

R cons tan te; a
→

cons tan te(≠ 0).

O módulo da velocidade varia uniformemente com o tempo; em intervalos de tempos iguais 
ocorrem iguais variações no módulo da velocidade.

Exemplo:

Um móvel, partindo do repouso, em MRUV move-se com aceleração de módulo 2 m/s2, na 
direção horizontal e com sentido para a direita:

Observa-se que a cada segundo, a velocidade do corpo variou 2 m/s, ou seja:

∆vconstante = 2 m/s em cada ∆t = 1s 

MRUV – fórmulas

v
m
= Δx
Δt

v
m
=
v
o
+ v

f

2
a=
v
f
− v

o

Δt

Δx = v
o
.t + a.Δt

2

2
v
f
2 = v

o
2 + 2.a.Δx

Exemplos:

1. Um móvel parte do repouso com aceleração constante de 2m/s2. Qual será a sua velocidade 
após 10s?



Física – Cinemática – Prof. Alexei Muller

www.acasadoconcurseiro.com.br 19

2. Uma moto parte do repouso com aceleração constante de 2m/s2. Qual a distância que a moto 
percorre até atingir a velocidade de 20m/s?

Gráficos MRUV – Posição (X) em função do tempo (t)

x = x
o
+ v

o
.Δt + aΔt

2

2

	  
Gráficos	  MRUV-‐	  Posição	  (X)	  em	  função	  do	  tempo	  

(t)	  
 
x = x

o
+ v

o
.Δt + aΔt2

2




	  

θ

θ
tg	  	  	  :	  declividade=	  v	  θ

tg θ : declividade = v

Exemplo:

O gráfico mostra a posição x de um corpo em função de um tempo t. O movimento ocorre ao 
longo do eixo OX.
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Gráficos MRUV – velocidade em função do tempo

v = v
o
+ a.Δt

tg θ : declividade = a

Área = ΔX 

Exemplos: 

O gráfico representa a velocidade em função do tempo, para duas partículas que descrevem 
movimentos retilíneos, com os movimentos iniciando em t = 0s. Se até o instante T, a partícula 
“A” havia percorrido 40m, podemos dizer que a distância percorrida pela partícula “B” até o 
mesmo instante, foi:

Gráficos MRUV – aceleração em função do tempo

a
→

cons tan te (
!
a ≠ 0)
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Área = Δv
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Física

DINÂMICA

INTRODUÇÃO À DINÂMICA

Anteriormente, estudamos a parte da Física denominada Cinemática, que descreve e analisa os 
movimentos dos corpos.

Agora, passaremos a estudar a Dinâmica, que vai relacionar os movimentos com as suas causas. 

Força 

“Puxão ou empurrão”.

 • Quando aplicamos uma Força em um corpo, ela pode gerar no mesmo uma aceleração, ou 
seja, a Força pode provocar variação na velocidade.

 • Força é a grandeza física responsável pela modificação dos estados de repouso ou 
movimento dos corpos, podendo ainda deformá-los.

Quanto à aplicação a força pode ser

a) de contato: cessa o contato cessa a força;

b) de campo: não necessita contato.

Exemplo de força de campo: campo gravitacional (peso).

Relação entre força e aceleração

 • A aceleração gerada por uma força tem sempre a mesma direção e o mesmo sentido da 
força que a gerou.
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Considerações

Vamos considerar três automóveis deslocando-se em uma linha reta e com velocidade 
constante. Inicialmente nenhuma força atua sobre eles. Num certo instante, em cada 
automóvel, é aplicada uma força de módulo constante, como mostram as figuras a seguir.

Na figura acima não haverá mudança na trajetória. A força aumentará o módulo da velocidade.

Na figura acima não haverá mudança na trajetória. A força diminuirá o módulo da velocidade.

Na figura acima haverá mudança na trajetória. A velocidade manterá o seu módulo constante.

Força Resultante (FR
!"

)

 • É o somatório de todas as forças que atuam sobre um corpo.

 • Força resultante na mesma direção do movimento não muda a trajetória, muda apenas o 
módulo da velocidade.

 • Força resultante perpendicular ao movimento transforma a trajetória retilínea em 
curvilínea, muda a direção e o sentido da velocidade, porém não modifica o seu módulo.

a
t

→

 = aceleração tangencial indica variação no módulo da velocidade.

a
c

→

 = aceleração centrípeta indica variação na direção da velocidade.
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Leis de Newton (Princípios da Dinâmica)

Primeira Lei de Newton (Princípio da Inércia)

 • Todo o corpo em repouso ou em Movimento tende a permanecer em repouso ou em 
Movimento Retilíneo Uniforme, respectivamente, enquanto a resultante das forças 
externas que agem sobre ele for nula.

Se F
R

→

 = 0 , então Δ v
→

 = 0 (não haverá variação na velocidade).

Segunda Lei de Newton (Princípio da Massa)

F
R

→

=m.a
→

 • A aceleração adquirida por um corpo, quando impulsionado por uma força, é diretamente 
proporcional a esta força e inversamente proporcional à sua massa.

 • Unidades de medida:

No S.I.:
m: quilograma = kg
a: metro por segundo ao quadrado = m/s2

F: newton = N

Terceira Lei de Newton (princípio da ação e reação)

 • A toda de força de ação corresponde uma força de reação de mesmo módulo, mesma 
direção, porém de sentido contrário.

Características das forças de Ação e Reação

 • Possuem mesmo módulo (intensidade).

 • Possuem mesma direção.

 • Os sentidos são contrários.

 • Atuam em corpos diferentes.

 • O corpo que tiver maior massa terá menor aceleração.

 • Faz a reação o corpo que sofre a ação.
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Peso de um corpo (P
→

)

 • O peso de um corpo é a força de atração gravitacional que a Terra exerce sobre ele. 

 • O vetor que representa a força Peso tem direção perpendicular ao plano da Terra e seu 
sentido aponta para o centro da Terra.

F
R

→

=m.a
→

P
→

=m.g
→

 • A unidade de medida do peso é o newton (N)

Força normal (F
n

→

,N
→

)

 • Quando um corpo comprime uma superfície sólida, esta reage empurrando-o com uma 
força que forma com a superfície um ângulo de 90°, força essa chamada de normal, força 
Normal ou reação Normal.

 • Exemplos:

Indique o vetor Força Normal que atua sobre o bloco m em cada item.

Tensão, tração (T
→

)

 • É a força transferida através de cordas, fios ou cabos.



Física – Dinâmica – Prof. Alexei Muller

www.acasadoconcurseiro.com.br 27

Exemplo

1. Seja um corpo m de massa m = 5 kg. 

Determine T na corda nas seguintes situações:

a) m está em repouso;
b) m começa a subir com aceleração constante de valor a = 2 m/s2;
c) m está subindo e começa a parar com uma aceleração de valor a = 3 m/s2;
d) m está descendo com velocidade constante.

Exemplo

Determine a aceleração do sistema a seguir e a tensão no fio que une os blocos A e B, sabendo 
que mA = 6 kg, mB = 4 kg e g = 10 m/s2.

Dois blocos A e B, com massas 3kg e 2kg, respectivamente, apoiados sobre uma superfície 
plana e sem atrito, sofrem a ação de uma força F horizontal, de 10N. A força que o bloco A 
exerce sobre o bloco B, em newtons, é igual a

Força de atrito (F
a

→

)

 • É uma força de oposição ao deslizamento de uma superfície sólida sobre outra.
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 • µ: coeficiente de atrito, grandeza que relaciona as imperfeições existentes entre as 
superfícies em contato.

Força de atrito estática (F
ae

→

)

 • É a força que o corpo sofre quando há tendência ao deslizamento sobre a superfície, 
impedindo o início do deslizamento.

Fae = F (módulo)

Força de atrito estática máxima (F
→

aem )

 • É a maior força de atrito que o corpo sofre, ainda sem deslizar, a partir daí o corpo irá 
deslizar.

aem eF .N=m

Força de atrito cinética ou dinâmica (F
ac

→

)

 • Força exercida sobre o corpo quando o corpo está deslizando sobre a superfície.

ac cF .N=m
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Exemplos

1.  Qual o valor da força de atrito sobre um bloco de madeira em repouso sobre uma mesa 
horizontal? 

2. Qual o valor da força de atrito sobre um bloco que desliza sobre um plano horizontal, empurrado 
por uma força, também horizontal, de 20 N? Sabe-se que a velocidade do bloco é constante. 

3. Um bloco de massa 2,5 kg está sendo arrastado por uma força F constante de valor 20 N, numa 
superfície horizontal, de modo a imprimir-lhe uma certa velocidade constante. Sabendo-se que 
há atrito entre o bloco e a superfície, qual o valor do coeficiente de atrito entre ambos? 

4. Um bloco de 5 kg, sobre uma superfície horizontal, desliza com velocidade constante igual a  
2 m/s. Sendo g = 10m/s2 e o coeficiente de atrito estático igual a 0,3. Calcule a força de atrito 
sobre o bloco.

Força Centrípeta (F
c

→

)

 • É a força que age e modifica a direção da velocidade de um corpo é chamada força 
centrípeta. Aponta para o centro da trajetória e é responsável pela mudança na direção do 
movimento do móvel. Qualquer tipo de força pode funcionar como força centrípeta. 

 • O módulo da força centrípeta é dado pela fórmula:
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c cF m.a=

Observações

 • A Força Centrípeta é perpendicular ao vetor velocidade.

 • A Força Centrípeta não aumenta e não diminui o módulo da velocidade.

 • A Força Centrípeta transforma a trajetória retilínea em curvilínea.

 • Quando cessa a Força Centrípeta o móvel sai pela tangente, numa trajetória retilínea.

F
c
∝v2 ,F

c
∝m,F

c
∝ 1
r
.

Exercício

 • Um carro deve fazer uma curva de raio 100 metros numa pista plana e horizontal, com 
velocidade constante e igual a 72 km/h. Admitindo-se g = 10 m/s2, qual o coeficiente de 
atrito para que o carro não saia da pista?

 • Um carro deve fazer uma curva de raio 70 metros numa pista plana e horizontal, com 
velocidade constante igual a 90 km/h. Qual o coeficiente de atrito para que o carro não saia 
da pista?

Trabalho Mecânico (W, τ )

 • Forma de transferência de energia com aplicação de força. 

W = F.∆X.cos 
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Unidades no S.I.

W: joule= J
F: newton = N
∆X: metro = m

Observações

1. O que é um joule? 1 J é o trabalho realizado pelo agente que aplica uma força de 1 N, que 
provoca no corpo um deslocamento de 1 m na mesma orientação da força aplicada.

2. Se0o ≤θ<90o⇒W > 0
Se90o <θ≤180o⇒W<0
Seθ=90o⇒W=0

 • Área do gráfico F x X = W

Potência Mecânica (P)

 • É a rapidez com se realiza um trabalho.

WP
t

=
Δ

Como o trabalho W é dado em joules (J) e o tempo é dado em segundos (s) a potência, no S.I. é 
dada em J/s, ou seja, em watt (W). Quer dizer que uma força desenvolve uma potência de 1 W 
quando realiza um trabalho de 1 J em 1 s.
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Observação

 • 1cv = 736 W1 
HP = 746 W

Quando um móvel desenvolve velocidade constante 

P = F.v

Exemplo

 • (UFRGS) O resgate de trabalhadores presos em uma mina subterrânea no norte do Chile 
foi realizado através de uma cápsula introduzida numa perfuração do solo até o local em 
que se encontravam os mineiros, a uma profundidade na ordem de 600 m. Um motor com 
potência total aproximadamente igual a 200,0 kW puxava a cápsula de 250 kg contendo 
um mineiro de cada vez. Considere que para o resgate de um mineiro de 70 kg de massa 
a cápsula gastou 10 minutos para completar o percurso e suponha que a aceleração da 
gravidade local é 9,8 m/s2. Não se computando a potência necessária para compensar as 
perdas por atrito, a potência efetivamente fornecida pelo motor para içar a cápsula foi de

a) 686 W.
b) 2.450 W.
c) 3.136 W.
d) 18.816 W.
e) 41.160 W.

Energia Mecânica

 • A Energia Mecânica de um corpo é a soma de sua energia cinética com sua energia 
potencial.

Em = Ec + EP 

Unidade no S.I.: J (joule)

Energia Cinética (Ec)

 • Todo corpo que se encontra em movimento, fica dotado de uma energia devido a este 
estado de movimento, chamada de Energia Cinética.
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Unidades no S.I.

E: joule = J
m: quilograma = kg    

2

c

m.v
E

2
=

v: metro pro segundo= m/s

Exemplo

Para um dado observador, dois automóveis A e B, de massas iguais, movem-se com velocidades 
constantes de 20 km/h e 30 km/h, respectivamente. Para o mesmo observador, qual a razão 
EA/EB entre as energias cinéticas desses automóveis?

a) 1/3
b) 4/9
c) 2/3
d) 3/2
e) 9/4

Energia Potencial

 • Energia potencial é aquela forma de energia que todo corpo possui devido a sua posição 
não natural. Encontramos dois tipos de energia potencial:

Energia Potencial Gravitacional (Eg)

Um corpo de massa m, situado a uma altura h de um referencial, possui uma energia potencial 
gravitacional calculada por: 

Eg = m.g.h

Unidades no S.I.

E: joule = J
m: quilograma = kg
g: metro por segundo ao quadrado = m/s2

h: metro = m
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Exemplo

Um corpo de 5 kg de massa está a altura de 20 m. Considerando g = 10m/s2, a energia potencial 
gravitacional do corpo nessa posição em relação ao solo é igual a 

a) 1000 J.
b) 750 J.
c) 500 J.
d) 100 J.
e) 50 J.

Força Elástica

Lei de Hooke: 

 F
X
= K

A força elástica de uma mola de constante elástica K que sofre uma deformação x é calculada 
por:

F = K.x

Energia Potencial Elástica (Ee)

 • Quando um corpo elástico está comprimido ou distendido, portanto não se encontra em 
sua posição natural, ele fica dotado de uma energia chamada de Energia Potencial Elástica.

   

2

e

K.x
E

2
=
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Unidades no S.I.

E: joule = J
K: Newton por metro = N/m
x: metro = m
F: Newton = N

Teorema da Conservação da Energia Mecânica

 • “Na ausência de forças dissipativas, a Energia Mecânica de um sistema permanece 
constante, isto é, a cada acréscimo de Energia Cinética, ocorre igual decréscimo de Energia 
Potencial e vice-versa”.

Exemplo

1. Uma esfera de massa 2kg foi abandonada a uma certa altura do solo, no vácuo. Faça a 
análise da energia mecânica ao longo da queda: 

2. Um bloco de 4 kg de massa e velocidade de 10 m/s, movendo-se sobre um plano horizontal, 
choca-se contra uma mola de constante elástica K = 10 000 N/m, o valor da deformação 
máxima que a mola poderia atingir em, em cm, é

a) 1
b) 2
c) 4
d) 20
e) 40

Impulso (I
→

)

Chama-se impulso de uma força a grandeza vetorial definida por l = F. ∆t
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A orientação do impulso é a mesma da força que lhe dá origem. 

Unidades no S.I.

I: newton vezes segundo = N.s
F: newton = N
t: segundo = s

Gráfico F x t

Área numericamente igual ao impulso.

Exemplo

 • Um automóvel sofre a ação de uma força 700 N durante 10 s, calcule o impulso dado pela 
força.

Quantidade de movimento linear ou momento (Q
→

,p
→

)

 • Todo corpo de massa m que se movimenta com uma velocidade v
→

, está dotado de uma 
quantidade de movimento.

 • A quantidade de movimento tem a mesma orientação da velocidade.

Q = m.v

Unidades no Sl:

Q: quilograma vezes metro por segundo = kg.m/s
m:quilograma = kg
v: metro por segundo = m/s
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Exemplo

Uma condição necessária e suficiente para que um veículo de 1.000 kg apresente uma 
quantidade de movimento NULA é que

a) esteja trafegando em uma trajetória retilínea.
b) esteja somente em queda livre.
c) apresente velocidade constante e diferente de zero.
d) seja nula a resultante de forças que nele atua.
e) esteja parado, ou seja, em repouso.

Teorema do Impulso

 • O Impulso aplicado a um corpo é numericamente igual a variação da sua quantidade de 
movimento.

FRI Q
→ →

=Δ

Exemplo

Um observador, situado em um sistema de referência inercial, constata que um corpo de massa 
igual a 2 kg, que se move com velocidade constante de 15 m/s no sentido positivo do eixo x, 
recebe um impulso de 40 N.s em sentido oposto ao de sua velocidade. Para esse observador, 
com que velocidade, especificada em módulo e sentido, o corpo se move imediatamente após 
o impulso?

a) – 35m/s
b) 35m/s
c) – 10m/s
d) – 5m/s
e) 5m/s

Teorema da conservação da Quantidade de movimento

 • Num sistema onde a resultante das forças externas é nula, a quantidade de movimento do 
sistema, antes e depois de um choque permanece constante.

Exemplo

 • Consideremos dois carrinhos A e B deslocando-se numa trajetória retilínea, inicialmente 
em sentidos contrários.
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Q = QA + QB = mA.vA + mB.vB

Q = 2 kg.6m/s + 1 kg.(– 4 m/s)

Qantes = 8 kg.m/s

Q = QA + QB = mA.vA´ + mB.vB´

Q = 2 kg.1m/s + 1 kg.6 m/s

Qdepois = 8 kg.m/s

Logo: Q
→

antes =Q
→

depois

Choques Mecânicos

 • Após o choque, duas partículas que viajam no espaço podem seguir separadas ou podem 
seguir juntas sua trajetória, caracterizando um choque elástico ou um choque inelástico.

Choque elástico

 • Após o choque os corpos seguem separados sem deformações.

 • A quantidade de movimento permanece constante.

 • A energia cinética permanece constante.

Choque Inelástico

 • Após o choque os corpos seguem separados com deformações.
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 • A quantidade de movimento permanece constante.

 • A energia cinética diminui após o choque.

Choque Perfeitamente Inelástico

 • Após o choque os corpos seguem juntos.

 • A quantidade de movimento permanece constante.

 • Há a maior dissipação de energia cinética após o choque.

Exemplo

Um condutor, ao desrespeitar a sinalização, cruza seu veículo de 5 000 kg por uma linha férrea 
e é atingido por um vagão ferroviário de 20 t que trafegava a 36 km/h. Após o choque, o vagão 
arrasta o veículo sobre os trilhos. Desprezando-se a influência do atrito e a natureza do choque 
como sendo perfeitamente inelástico, qual a velocidade em que o veículo foi arrastado?

a) 9 m/s.
b) 10 m/s.
c) 8 m/s.
d) 12 m/s.
e) nula.
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Física

ESTÁTICA

Estática dos corpos rígidos

Corpo Rígido é aquele em que as posições de suas partículas, do ponto de vista macroscópico 
não se alteram em relação a um referencial fixado no próprio corpo.

Centro de massa do corpo rígido é o ponto onde toda a massa poderia estar concentrada e 
todas as forças externas poderiam ser aplicadas para que o seu movimento não sofresse 
alteração.

Centro de gravidade é o ponto de aplicação da força que a Terra exerce sobre o corpo – o peso.

Em corpos homogêneos e uniformes, de pequenas dimensões, o centro de massa coincide com 
o centro de gravidade.

Momento de Força ou Torque: M
!"

O efeito da força que está relacionado à rotação de um corpo extenso rígido que depende da 
força aplicada e da distância da linha de ação da força ao eixo de rotação

    

          M
!"
=F
"
.d
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Unidade do momento de uma força (S.I.)

Exemplo

Uma pessoa pretende utilizar um pé-de-cabra para arrancar um prego. Dos cinco vetores 
representados na foto, o que corresponde à menor força necessária à tarefa é

a) F1.
b) F2.
c) F3.
d) F4.
e) F5.

Condições de equilíbrio de um corpo extenso

I. F
→

r = 0.

II. M
→

= 0∑ .
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Equilíbrio de um ponto material 

Um corpo está em equilíbrio quando ocorre uma das seguintes situações:

a) equilíbrio estático – o ponto material está em repouso: v
!
= 0

b) equilíbrio dinâmico – o ponto material está em MRU: v
!
= constante

Se um ponto material, sujeito à ação de um sistema de forças coplanares, estiver em equilíbrio, 
as somas algébricas das projeções dessas forças sobre dois eixos perpendiculares e pertencentes 
ao plano das forças são nulas.
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Física

HIDROSTÁTICA

HIDROSTÁTICA 
 

Massa Específica (densidade absoluta)

m = 
m 
V 

m = 
1g 

1cm3 m = 
7,8g 
1cm3 

m = 
19,3g 
1cm3 

m = 1g/cm3 m = m = 7,8 g/cm3 19,3 g/cm3 

Unidades:  g/cm3    ou  k g/m3 
 Conversão:  g/cm3                         k g/m3 

 

x 103 

 : 103 

Massa Específica (densidade absoluta) 
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Pressão
Pressão 

p = 
F 
A 

[p] g N 
m2 

pascal(Pa) 

Em qual posição o tijolo exerce maior pressão? 

1 
2 3 

1 

Exercício

 • Qual a pressão em N/m2, gerada pelo salto de uma senhora de 90 kg, sabendo que a área 
do salto é 3 cm2?

Experiência de Torricelli

  

po = 76 cm Hg = 760 mm Hg = 1 atm
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Pressão Hidrostática

F 
A 

ph = 

m.g 
A 

ph = 

m.V.g 
A 

ph = 

ph = 
m.A.h.g 

A 

ph = m.g.h 

ptotal =  pa  + m.g.h 

Vasos Comunicantes

   

Sendo a massa específica da água 1 g/cm3,  
calcule a massa específica do óleo.
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Manômetro de tubo aberto

Princípio de Pascal

pm = pM 

Fm     FM 

Am     AM 
= 

FM     AM 

Fm     Am 
= 

Princípio de Pascal 
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Elevador Hidráulico

Calcule F, sendo a área A = área B/4. 

FM     AM 

Fm     Am 
= 

hm 

hM 
= 

Princípio de Arquimedes

Empuxo

O empuxo é uma força vertical que o fluido provoca sobre um corpo nele mergulhado.

E = PLD

E = mLD.g

E = m .VLD.g

E = g .m .VLD
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O empuxo é numericamente igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo.

Análise de Equilíbrio

P         E > 
mc    >    mL 

P    =    E 

mc  =   mL 

P  <   E 

mc   <    mL 

Quando o corpo está totalmente 
mergulhado o EMPUXO é calculado 
com o volume de líquido deslocado 
igual ao volume do corpo. 

Análise de Equilíbrio 

Quando o corpo está totalmente mergulhado o EMPUXO é calculado com o volume 
de líquido deslocado igual ao volume do corpo.

P    =     E 

mc   <    mL 

P     =    E 

P    =     E 

mc   <     mL 

mc  <     mL 

Quando o corpo está parcialmente 
mergulhado o EMPUXO é calculado 
com o volume de líquido deslocado 
que é diferente e sempre menor  
do que o volume do corpo. 

Análise de Equilíbrio 
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Quando o corpo está parcialmente mergulhado o EMPUXO é calculado com o volume 
de líquido deslocado que é diferente e sempre menor do que o volume do corpo.

Fração Submersa

E = P 

mL.g.VLD = mC.g 

mL.g.VLD = mC.VC.g 

mL 

mC 
= 

VC 

VLD 

mL 

mC 
= FS 

T = P - E 

T = Paparente 

Fração Submersa Tensão na corda 

Tensão na corda

E = P 

mL.g.VLD = mC.g 

mL.g.VLD = mC.VC.g 

mL 

mC 
= 

VC 

VLD 

mL 

mC 
= FS 

T = P - E 

T = Paparente 

Fração Submersa Tensão na corda 
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Exemplo:

Selecione a alternativa que apresenta as palavras que preenchem corretamente as lacunas nas 
seguintes afirmações referentes a líquidos em repouso.

1. Quando um corpo flutua num líquido, seu peso é equilibrado pela força de .................... .

2. Quando um corpo flutua parcialmente submerso num líquido e depois é colocado num 
segundo líquido mais denso, ele afunda .................... que no primeiro.

3. A força resultante exercida sobre um corpo que flutua totalmente submerso no interior de 
um líquido é .................... .

a) empuxo – menos – zero
b) empuxo – mais – zero
c) reação – menos – diferente de zero
d) reação – mais – diferente de zero
e) empuxo – mais – diferente de zero
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Física

GRAVITAÇÃO UNIVERSAL

Teoria Geocêntrica

Aristóteles (384 – 322 a.C.)

 • Foi aceita durante 2000 anos. Ele acreditava estar a Terra no centro do Universo e que 
todos os demais corpos (planetas, estrelas, etc) giravam em órbitas circulares ao seu redor.

Teoria Heliocêntrica

Nicolau Copérnico (1473 – 1543)

 • No século XVI O Sol estava localizado no centro do Universo, em repouso, e que todos os 
planetas giravam em órbitas circulares ao seu redor.



 

www.acasadoconcurseiro.com.br54

Tycho Brahe (1546-1601) 

 • Fez muitas observações das posições de planetas e estrelas, com grande precisão,

 • Não acreditava na hipótese heliocêntrica de Copérnico, mas foram suas observações dos 
planetas que levaram às leis de Kepler do movimento planetário.

 • Em 1600 (um ano antes de sua morte), Tycho contratou, para ajudá-lo na análise dos 
dados sobre os planetas, colhidos durante 20 anos, um jovem e hábil matemático alemão 
chamado Johannes Kepler.

Johannes Kepler

Kepler (1571-1630)

 • Tycho havia feito observações intrigantes a respeito do movimento orbital de Marte. No 
céu, Marte vagarosamente executa um notável vai-e-vem contra o fundo das constelações. 
Em 1600 ele contrata o matemático Kepler para ajudá-lo nos dados colhidos sobre os 
planetas. 

 • Tycho possuía as observações astronômicas mais precisas do mundo. Resultado de 35 
anos devotados à observação do céu antes da invenção do telescópio. Mas era um homem 
desleixado com sua saúde e suas pesquisas também.

 • Conheciam apenas seis planetas (Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno).

Leis de Kepler

1ª lei: Lei das órbitas elípticas (1609)

 • A órbita de cada planeta é uma elipse, com o Sol em um dos focos. Como consequência da 
órbita ser elíptica, a distância do Sol ao planeta varia ao longo de sua órbita.



Física – Gravitação Universal – Prof. Alexei Muller

www.acasadoconcurseiro.com.br 55

2ª lei: Lei das áreas (1609)

 • A reta unindo o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. 

 • O significado físico dessa lei é que a velocidade orbital

 • Não é uniforme, mas varia de forma regular: quanto mais distante o planeta está do Sol, 
mais devagar ele se move. 

3ª lei: Lei harmônica (1618)

 • O quadrado do período orbital dos planetas é diretamente proporcional ao cubo de sua 
distância média ao Sol. 

 • Planetas com órbitas maiores se movem mais lentamente em torno do Sol, portanto isso 
implica que a força entre o Sol e o planeta decresce com a distância ao Sol. 

Exemplos

Considere o raio médio da órbita de Júpiter em torno do Sol igual a 5 vezes o raio médio da 
órbita da Terra.

Segundo a 3ª Lei de Kepler, o período de revolução de Júpiter em torno do Sol é de 
aproximadamente

a) 5 anos.
b) 11 anos.
c) 25 anos.
d) 110 anos.
e) 125 anos.
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Lei da Gravitação Universal

Isaac Newton (1642- 1727) 

 • Como os planetas descrevem órbitas em torno do Sol, eles deveriam estar sujeitos à ação 
de uma força centrípeta.

 • Atribuiu a esta força à existência de uma atração do Sol sobre o planeta.

G = 6,67.10-11 Nm2/kg2

A aceleração da gravidade
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Variações da g em relação à distância

Gravidade Terrestre x Raio da Terra

 • Para pontos no interior da Terra (d < R), o valor da aceleração da gravidade cresce 
linearmente com a distância medida a partir do centro da Terra. 

O gráfico a seguir mostra a variação do módulo da aceleração da gravidade a partir do centro 
da Terra.

Gravidade x Latitude Terrestre

 • A Terra é levemente achatada nos polos logo, o valor do raio no Equador é maior do que o 
valor do raio nos polos.
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Física

ELETROSTÁTICA

LEI DE COULOMB

Lei de Coulomb 

d2 
F = k.Q.q 9  2  2 

k0  = 9.10  N.m  / C 
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Variando somente as cargas

Variando somente a distância
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Exercitando

Complete as lacunas de forma que a Lei de Coulomb seja respeitada.
Exercitando 

Complete as lacunas de forma que a  
Lei de Coulomb seja respeitada. 

F  a  q1 . q2 

q1 

q2 

F 

q1 

F 2 

q2 2 

F 6 

q2 3 

q1 2 

F 8 

q2 4 

q1 2 

F 5 

q1 5 

F 20 

q2 4 

q1 10 

q2 

2 

q1 
2 

q2 

F 
2 

q1 
2 
q2 

2 

F 
4 

q1 
2 
q2 

3 
q2 

5 

6 
F 

q2 

27 

3 
F 

q1 q1 9 

+ + 

d 

q1 q2 F F 

5 
F 

Exercitando

Complete as lacunas de forma que a Lei de Coulomb seja respeitada.



 

www.acasadoconcurseiro.com.br62

Gráfico F x d
Gráfico  F x d 

F d 

1 1 

1 
4 

2 

1 
9 

3 

1 
16 

4 

F(N) 

d(m) 

F α  1   
d2 

Natureza vetorial da Força Eletrostática
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Natureza vetorial da Força Eletrostática

Natureza vetorial da Força Eletrostática
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Natureza vetorial da Força Eletrostática

Natureza vetorial da Força Eletrostática
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Campo

Campo Elétrico

Gerado por uma carga positiva
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Gerado por uma carga negativa

Conclusão!



Física – Eletrostática – Prof. Alexei Muller

www.acasadoconcurseiro.com.br 67

Cálculo do Campo Elétrico
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Exemplos

Variando a carga geradora

Variando distância

Gráfico E x d

Para uma carga puntiforme
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Natureza vetorial do Campo Elétrico
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Linhas de Força
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Características das Linhas de Força

1) As Linhas de força são sempre perpendiculares à superfí corpos carregados.

2) O vetor campo elétrico é sempre tangente a uma linha de em qualquer ponto.

3) A concentração de linhas de força é diretamente proporcional a intensidade do campo 
elétrico.
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Trajetória de Partículas
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Potencial Elétrico: V

Relaciona a energia potencial elétrica armazenada em uma carga de prova que se encontra nas 
proximidades de uma carga geradora de um campo elétrico. A energia elétrica adquirida pela 
carga ao ser colocada no ponto A de um campo é numericamente igual ao trabalho realizado 
por um agente externo para transportar essa carga até o ponto A sem aceleração

Unidade do potencial elétrico no S.I.: J/C = V (volt)
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Propriedades do Potencial Elétrico

Carga geradora Positiva: o potencial diminui com o afastamento

Propriedades do Potencial Elétrico 

Carga	  geradora	  Posi,va:	  o	  potencial	  diminui	  com	  o	  afastamento	  
	  

	  A	  	  	  >	  	  	  B	  	  >	  	  	  C	  	  >	  	  	  	  D	  

1V
d

α

Carga geradora negativa: o potencial aumenta com o afastamento.
	  	  	  	  Carga	  geradora	  nega*va:	  o	  potencial	  aumenta	  com	  o	  afastamento.	  

	  	  	  	  	  	  A	  <	  	  B	  	  <	  	  C	  	  	  <	  	  	  D	  	  	  

1V
d

α

Conclusão Importante!!!

As linhas de força sempre apontam do maior para o menor potencial elétrico.

Superfície Equipotencial

Lugar onde todos os pontos do espaço que têm o mesmo potencial elétrico. As superfícies 
equipotenciais são, em qualquer ponto, perpendiculares às linhas de força. Se a carga é 
puntiforme, as superfícies equipotenciais são superfícies esféricas e concêntricas com a carga.
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Superfície Equipotencial 
Lugar	  onde	  todos	  os	  pontos	  do	  espaço	  que	  têm	  o	  mesmo	  
potencial	  elétrico.	  As	  super8cies	  equipotenciais	  são,	  em	  
qualquer	  ponto,	  perpendiculares	  às	  linhas	  de	  força.	  	  Se	  a	  carga	  é	  
pun?forme,	  as	  super8cies	  equipotenciais	  são	  super8cies	  
esféricas	  e	  concêntricas	  com	  a	  carga.	  

Linhas	  de	  Força	  

Super8cie	  
Equipotencial	  

VA=	  VB=	  VC<	  VD	  

No campo elétrico uniforme, as superfícies equipotenciais são planos paralelos entre si e 
perpendiculares às linhas de força.

Trabalho e Energia Potencial ElétricaTrabalho e Energia Potencial Elétrica 
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Considerando o transporte da carga de B para A

Força exercida por agente externo para carga 
se mover sem aceleração

Força exercida pelo campo elétrico

Se a carga q for transportada de B para A,

sem aceleração, duas forças devem 
estar atuando, exatamente iguais porém 
com sentidos contrários. Neste caso F 
resultante é nula e a aceleração será nula 
também.

Cada força realiza um trabalho sobre a 
partícula: W = F.d.cos θ

Considerando o transporte da carga de B 
para A. Sendo θ  o ângulo entre a força e 
o deslocamento, 

se F e d tiverem o mesmo sentido, W > 0

e se F e d tiverem sentidos opostos, W < 0

Trabalho realizado pelo Agente Externo paratransportar  
a carga q de B para A.

O trabalho realizado pelo agente externo para transportar a carga de B para A, sem aceleração, 
é numericamente igual a variação da energia potencial elétrica da carga entre os pontos B e A.
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Diferença de potencial entre dois pontos: ddp

Num campo elétrico variado

Diferença de potencial entre dois pontos: 
ddp 

Num	  campo	  elétrico	  variado	  
	  

Num campo elétrico uniforme
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Equilíbrio	  
eletrostá/co	  

Cessa	  o	  movimento	  das	  cargas.	  

Cargas	  em	  excesso	  tendem	  a	  se	  distribuir	  em	  sua	  
super;cie	  mais	  externa.	  

	  Campo	  elétrico	  interno	  nulo.	  

Potencial	  elétrico	  constante	  em	  qualquer	  ponto	  do	  
corpo.	  

Campo elétrico no interior de uma esfera eletricamente carregada

Campo elétrico no interior de uma  
esfera eletricamente carregada. 

Potencial elétrico no interior de uma esfera eletricamente carregada

Potencial elétrico no interior de  
uma esfera eletricamente carregada. 
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O poder das pontas

Quando um objeto possui pontas, a concentração de cargas 
elétricas nestas pontas é muito maior do que nas outras regiões 
desse corpo. Isso faz o campo elétrico tornar-se mais intenso 
nas proximidades dessas pontas. Esse é o princípio de 
funcionamento de um PARA-RAIOS.

Quando uma nuvem eletrizada passa sobre o local onde 
o para-raios foi colocado, o campo elétrico estabelecido 
entre a nuvem e a terra passa a ser muito intenso nas 
proximidades de suas pontas, então o ar em torno das 
pontas ioniza-se, vencendo a rigidez dielétrica e fazendo 
um raio poder ocorrer. Em outras palavras, há maior 
probabilidade de o raio “cair” (popular, pois o raio não 
cai) no para-raios do que em outro local da vizinhança.
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Física

ELETRODINÂMICA

 • Corrente Elétrica.

 • Consiste no movimento ordenado dos portadores da carga, pode ser nos sólidos, nos 
líquidos e nos gases.

Metais

 • Possuem partículas eletricamente carregadas, fracamente ligadas às ultimas órbitas de 
seus átomos; essas partículas são os elétrons, também chamados de elétrons livres. Esses 
elétrons executam, no interior do metal, um movimento totalmente aleatório.

 • Quando o condutor é submetido a uma campo elétrico, os elétrons livres passarão a sofrer 
ação de forças e se movimentarão em sentido oposto ao campo aplicado. Surge um fluxo 
ordenado de elétrons, fluxo este que agora é chamado de corrente elétrica.
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Energia Elétrica

 

Efeito Joule

É a conversão de Energia Elétrica em Energia Térmica. Os elétrons livres se movimentam e, 
através de sucessivos choques com os íons fixos da rede transferem energia para esses íons.

Energia Elétrica

Quando um aparelho elétrico qualquer é ligado a um gerador, o aparelho é submetido a uma 
d.d.p. (tensão, voltagem, fem) V , circulará por ele uma corrente elétrica de intensidade i, ficando 
ligado durante um tempo t. A energia elétrica Ee que ele consome é calculada pela equação:

Ee = V . i . t

Potência Elétrica 

A potência de um aparelho elétrico indica a taxa energia elétrica que é transformada em outra 
forma de energia, na unidade de tempo: 

Daí podemos dizer que Ee = P . t         P =
E
e

t

Ee = V. i. t  então P = V.i.t
t

 ou P = V.i.t
t

 daí  P = V . i

Unidades de medida

No S.I. P:

watt = J/s = W

Aí a energia E é dada em J 
E o tempo t é dados em s

Usualmente a energia E:
Wh (watt hora) ou em kWh (quilowatt 
hora)

Aí o tempo, t, é dado em hora, h,
e a potência é dada em W ou em kW.
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Análise da potência

Associação de Resistores

Série
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Paralelo

Associação mista
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Física

MAGNESTIMO

Magne&smo	  

Ímã	  
Natural:	  A	  Magne&ta	  -‐	  formado	  pelos	  óxidos	  de	  ferro	  II	  e	  III	  	  
(FeO,	  Fe2O3	  ),	  cuja	  fórmula	  química	  é	  Fe3O4.	  

Ar&ficial	  

atrai	   -‐	  ímãs	  
-‐	  ferromagné&cas:	  Fe,	  Ni,	  Cobal,	  Aço.	  

repele	  	   -‐	  ímãs	  

Propriedades dos ímãs

Polos magnéticos

São as regiões onde as ações magnéticas são mais 
intensas.

O ímã tem dois polos magnéticos: norte e sul localizados 
em suas extremidades, a menos que estas não existam 
(caso de discos magnéticos). Por isso são chamados 
dipolos magnéticos, o NORTE e o SUL.

Propriedades	  dos	  ímãs	  

Polos magnéticos 
São as regiões onde as ações magnéticas são mais intensas. 
 
 
  
O ímã tem dois polos magnéticos: norte e sul localizados em suas extremidades, a menos que 
estas não existam (caso de discos magnéticos).Por isso são chamados dipolos magnéticos, o 
NORTE e o SUL. 
 

polos 
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Interação entre polos

polos com mesmo nome se repelem polos com nomes diferentes se atraem

Inseparabilidade dos polos de um ímã

É impossível separar os polos magnéticos de um ímã, toda vez que este for dividido serão 
obtidos novos polos. Não existe polo norte sem a coexistência do polo sul. 
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Campo magnético

É a região do espaço, em princípio, em torno de um ímã.

O campo magnético é representado por linhas de indução, que saem do polo norte e entram 
no sul, por fora do ímã. No interior do ímã vão do sul para o norte.

Vetor campo magnético B
→

A cada ponto de um campo magnético representamos um vetor B
→

 denominado vetor indução 
magnética, ou vetor campo magnético que é sempre tangente às linhas de indução e sempre 
tem o mesmo sentido da linha de indução no ponto considerado. 
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Bússola e o vetor B
→

Bússola	  e	  o	  vetor	  	   B
→

Campo magnético da Terra
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Exemplo

A figura mostra a orientação de uma bússola B quando colocada próxima do ímã. A bússola e o 
ímã estão no plano da página, e a presença do campo magnético terrestre é desprezível. Sendo 
a bússola deslocada para a posição P, qual será a sua orientação?
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Física

ONDULATÓRIA

Onda

É uma perturbação que se propaga por intermédio de um 
meio.

Propriedade Fundamental de uma Onda

Uma onda transmite energia sem o transporte de 
matéria.

Classificação das ondas

I. Quanto à natureza da onda

a. Mecânicas – são a produzidas por uma perturbação num meio material como, por exemplo, 
uma onda na água, a vibração de uma corda de violão, a voz de uma pessoa, etc.

As ondas mecânicas não se propagam no vácuo.

O som só se propaga em meios materiais, pois é uma vibração na matéria.

b. Eletromagnéticas – ondas eletromagnéticas são produzidas por variação de um campo 
elétrico e de um campo magnético, tais como as ondas de rádio, de televisão, as micro-
ondas e outras mais.

 As ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material de propagação, logo podem 
propagar-se no vácuo.

A luz pode se propagar no vácuo, pois é uma onda eletromagnética. 
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II. Quanto à direção de oscilação

Uma outra classificação de onda é em relação à direção de oscilação, comparada com a direção 
de propagação.

a. Ondas Transversais – São aquelas em que a direção de propagação é perpendicular à 
direção de vibração.

Exemplo:

Ondas numa corda.

Considere, por exemplo, uma corda segurada por duas crianças nas extremidades. A criança 
na extremidade da esquerda levanta e abaixa a corda rapidamente. Forma-se, então, um pulso 
de onda. Observe que o pulso está se propagando na horizontal, da esquerda para a direita, 
enquanto os pontos da corda, os perturbados pelo pulso, oscilam para cima e para baixo. Com 
isso, a direção de oscilação (vertical) é perpendicular à direção de propagação (horizontal). A 
onda será chamada de onda transversal. 

Outro exemplo:

Podemos obter uma onda transversal usando uma mola helicoidal.

Atenção!

Todas as ondas eletromagnéticas são transversais.
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b. Ondas Longitudinais – São aquelas em que a direção de propagação coincide com a direção 
de vibração. No espaço em todas as direções, afastando-se da fonte, como indicado no 
desenho.

Exemplo:

O som, transmitindo-se no ar, produz compressões e rarefações. De acordo com a sequência 
sonora emitida pela fonte sonora, há camadas de ar mais comprimidas ou menos comprimidas, 
conforme está representado na figura por meio de regiões claras e de regiões escuras.

Exemplo

Ondas numa mola.

Quando a direção de oscilação (horizontal) é paralela à direção de propagação (horizontal). A 
onda será chamada de onda longitudinal.

Elementos de uma onda
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A e B – cristas ou picos.
C e D – vales ou depressões.
E. E. – eixo de equilíbrio.

a. amplitude: é a distância entre o eixo de equilíbrio e a crista ou a distância entre o eixo de 
equilíbrio e o vale (depressão). U.S.I [a] = m (metro).

A amplitude de uma onda depende da fonte que a gera.

λ – comprimento de onda: é a menor distância entre dois pontos em fase numa onda. Por 
exemplo distância entre cristas sucessivas ou entre dois vales também sucessivos.

S.I [λ] = m (metro).

A figura abaixo representa uma oscilação completa:

PERÍODO (T)

É o tempo necessário para que a onda complete uma oscilação.

S.I [T] = s (segundo)
t = tempo total.
n = nº de oscilações.

FREQUÊNCIA (f)

É o número de oscilações efetuadas na unidade de tempo.

A frequência de uma onda depende da fonte que a gera.

S.I [f] = Hz (hertz)
n = nº de oscilações.
t = tempo total.
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RELAÇÃO ENTRE O PERÍODO (T) E A FREQUÊNCIA (f)

Velocidade (v) 

A velocidade de propagação de uma onda depende do meio em que ela se propaga.

Se a onda se propaga num mesmo meio sua velocidade é constante:

d = distância total percorrida pela onda.
t = tempo gasto para percorrer essa distância.

Podemos escrever também que:

Se substituirmos o “T” por “1/f ”, concluímos que também podemos escrever que

S.I metro/segundo
[v] = m/s (metro/segundo)

Observações

v constante (propagação num mesmo meio).

f constante (refração, onda muda de meio).

Ondas Eletromagnéticas

São formadas por campos elétricos e campos magnéticos variáveis;

 • o campo elétrico é perpendicular ao campo magnético;

 • são ondas transversais (os campos são perpendiculares à direção de propagação);
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 • propagam-se no vácuo com a velocidade “c” c = 3.105 km/s = 3.108 m/s;

 • podem propagar-se num meio material com velocidade menor que a obtida no vácuo.

Esse campo elétrico E variável irá gerar um campo magnético B, que será também variável. Por 
sua vez, esse campo magnético irá gerar um campo elétrico, e assim sucessivamente.

Cada campo varia e gera outro campo que, por ser variável, gera outro campo: está criada a 
perturbação eletromagnética que se propaga através do espaço, constituída pelos dois campos 
em recíprocas induções.

Espectro Eletromagnético

É o conjunto de todas as ondas eletromagnéticas.

Ondas de Rádio  – Ondas Longas
    – Ondas Médias
    – Ondas Curtas
    – Frequência modulada (FM)

Ondas de Televisão (TV)

Micro-ondas

Infravermelho (ondas de calor)

Luz   – vermelho
  – alaranjado
  – amarelo
  – verde
  – azul
  – anil
  – violeta

Raios ultravioleta

Raios X

Raios γ
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Fisicamente, não há intervalos no espectro. Podemos ter ondas de qualquer frequência que 
são idênticas na sua natureza, diferenciando-se no modo como podemos captá-las.

Observe que algumas frequências de TV podem coincidir com a frequência de FM. Isso permite, 
algumas vezes, captar uma rádio FM na televisão ou captar um canal de TV num aparelho de 
rádio FM.

Observações

1. A energia é quantizada (descontínua, discreta), não é contínua.

2. Fóton: é um “pacote de energia”.

3. No vácuo, todas as ondas eletromagnéticas têm a mesma velocidade.

4. A velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo é de 3.108 m/s.

Fenômenos Ondulatórios

Reflexão – é o fenômeno que ocorre com as ondas, quando atingem a superfície de separação 
entre dois meios e voltam para o meio de onde se originaram.

A frequência, o módulo da velocidade de propagação e o comprimento de onda das ondas 
incidentes são iguais para as ondas refletidas, e a fase pode variar ou não.

Reflexão de ondas bi e tridimensionais

Existem dois princípios básicos na reflexão de ondas bi e tridimensionais (som, luz, ondas na 
superfície de líquidos, etc.):

 • a onda (ou raio) incidente, a onda (ou raio) refletida e a normal no ponto de incidência são 
coplanares.

 • o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são iguais (i = r).

Como as frentes de onda são perpendiculares aos raios de onda, o aspecto das ondas é o da 
figura.
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Absorção

Todos os meios materiais, quando atravessados por ondas (mecânicas ou eletromagnéticas) 
absorvem uma parcela da energia da onda, transformando-a em calor. Dependendo do meio, 
isso ocorre em maior ou menor grau. Por exemplo, os corpos opacos absorvem fortemente a 
luz, ao contrário dos corpos transparentes que a absorvem pouco. Outro exemplo de absorção 
é o enfraquecimento verificado numa onda que percorre uma corda esticada. O vácuo é o único 
meio onde não ocorre absorção.

Refração

É o fenômeno que ocorre com as ondas quando passam de um meio 
de propagação para outro. A frequência, o período e a fase das ondas 
não mudam. Contudo, o módulo da velocidade de propagação e o 
comprimento de onda se alteram, podendo ocorrer mudança na direção 
de propagação.

Exemplo

Refração de ondas na superfície de um líquido

As ondas na superfície da água refratam-se ao passar de uma região mais profunda para outra 
mais rasa. O módulo da velocidade e o comprimento de onda aumentam na região profunda.

fA = fB   λA < λB   VA < VB
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Difração

É o fenômeno que consiste em uma onda contornar obstáculos, passando por fendas. 

O comprimento de onda, a frequência e a velocidade de propagação não se alteram.

As figuras representam recipientes com água, cuja superfície é cortada por um obstáculo fixo 
com uma abertura. Na primeira figura, o comprimento de onda é muito pequeno em relação à 
abertura e, na segunda figura, ele tem dimensões da mesma ordem da abertura.

  

Exemplo

A figura ao lado representa um automóvel de faróis acesos, 
tocando a buzina num dos lados de uma esquina. Pelo 
outro lado da esquina caminha um pedestre que ouve a 
buzina, mas não consegue ver diretamente a luz dos faróis 
do automóvel, isso porque as ondas sonoras conseguem 
contornar o obstáculo, que é a esquina, mas, para as ondas 
luminosas, a esquina é um obstáculo grande demais em 
comparação ao seu comprimento de onda, e os raios 
seguem em linha reta, não a contornando. O som sofre 
difração na esquina, mas a luz não.

Uma situação interessante acontece com as ondas de 
rádio. O comprimento de onda médio da faixa de AM 
é muito maior que o comprimento de onda médio da 
faixa de FM, logo é muito mais fácil para uma onda 
de AM contornar um morro, por exemplo. O mesmo 
raciocínio vale para a faixa de VHF em comparação com 
a faixa de UHF.

Observação

A difração só ocorre se o comprimento de onda e a fenda forem da mesma ordem de grandeza.
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Interferência

A interferência é resultado da superposição de duas ou mais ondas.

A interferência pode ser Construtiva ou Destrutiva.

Construtiva

Quando duas ondas se superpõem, ocorrendo uma interferência construtiva, a amplitude da 
onda resultante será dada pela soma das amplitudes das ondas superpostas.

Note que, após a interferência, as ondas seguem se propagando com as mesmas características 
anteriores.

 

Destrutiva

Quando duas ondas se superpõem, ocorrendo uma interferência destrutiva, a amplitude da 
onda resultante será dada pela subtração das amplitudes das ondas superpostas.

Note que, após a interferência, as ondas seguem se propagando com as mesmas características 
anteriores.
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Difração seguida de interferência

Onde uma crista e um vale se superpõem, ocorre uma interferência destrutiva.

Onde duas cristas ou dois vales se superpõem, ocorre uma interferência construtiva.

Polarização

É o fenômeno pelo qual uma onda de vários planos de vibração é transformada em uma onda 
de apenas um plano de vibração.

Onda natural ou não polarizada: é aquela que possui vários planos de vibração.

Observação 

A polarização ocorre somente com ondas transversais; não ocorre com ondas longitudinais.
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Ressonância 

Fenômeno que acontece quando um sistema vibra forçado por outro sistema, mas com uma 
característica: o sistema que provoca a vibração deve estar perto do outro e vibra com uma 
frequência igual à frequência natural desse outro. Um sistema físico recebe energia por meio 
de excitações de frequência igual a uma de suas frequências naturais de vibração. Assim, o 
sistema físico passa a vibrar com amplitudes cada vez maiores.

Exemplo

Ponte Tacoma Narrows, nos Estados Unidos, em 7 de novembro de 
1940. Num determinado momento o vento soprou com frequência 
igual à natural de oscilação da ponte, fazendo com que esta começasse 
a aumentar a amplitude de suas vibrações até que sua estrutura não 
pudesse mais suportar, fazendo com que sua estrutura rompesse.

Efeito Doppler

É a percepção de uma frequência diferente da realmente emitida, em virtude do movimento 
relativo de aproximação ou afastamento entre a fonte e o observador.

Quando ocorre uma aproximação, o observador percebe uma frequência maior; quando o 
movimento é de afastamento, o observador percebe uma frequência menor.

Aproximação             Afastamento

          

Quando o movimento é de aproximação, a frequência percebida pelo observador é maior que a 
real e quando o movimento é de afastamento a frequência percebida é menor que a real.

Ondas sonoras

Chamam-se som as ondas mecânicas que sensibilizam nossa audição.

Som é uma onda longitudinal propagando-se no meio.

O movimento da vareta produz a onda sonora, que consiste numa compressão seguida de uma 
rarefação.

A distância entre duas compressões ou duas rarefações sucessivas constitui um comprimento 
de onda.
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O número de compressões originadas por segundo é a frequência f da onda sonora, igual à 
frequência de oscilação da fonte. A distância entre duas regiões de compressão (ou de dilatação) 
consecutivas é o comprimento de onda λ. Sendo v a velocidade de propagação da onda sonora 
no meio, vale a equação.

 v = λ f.

Exemplo 

Podemos citar as cordas vocais, os instrumentos musicais, as sirenes, os motores de automóveis, 
os marteletes pneumáticos e outros. 

O ouvido humano é sensível a todas as ondas sonoras que o atingem emitidos por fontes 
cuja frequência está compreendida entre 20 Hz e 20.000 Hz = 20 kHz. Esses limites variam 
conforme as condições do ouvido. 

À medida que envelhecemos, o limite superior de frequência vai sendo reduzido: muitas 
pessoas de meia-idade não conseguem detectar sons de frequência maior que 10 kHz.

As ondas sonoras de frequência inferior a 20 Hz são chamadas de infrassons, e as de frequência 
superior a 20 kHz, de ultrassons.

Certos animais (como morcegos e golfinhos) emitem e percebem sons de frequência superior 
a 20 kHz.

Propriedades das ondas sonoras

Reflexão do som

O ouvido humano só é capaz de diferenciar sons que o atingem com um intervalo de tempo 
igual ou superior a 0,1 segundo.

 • Eco: manifesta-se quando os dois sons, direto e refletido, são 
recebidos num intervalo de tempo igual ou superior a 0,1 s. Nesse, 
caso os dois sons são percebidos de forma distinta. Para 340 m/s 
de velocidade do som no ar, o obstáculo refletor deve estar a uma 
distância igual ou superior a 17 m.

Sensibilidade auditiva humana (tempo mínimo necessário para escutarmos separadamente o 
som refletido do emitido).

d = v . t   t = sensibilidade auditiva humana
d = 340 x 0,1 s
d = 34 m (ida e volta)

 • Reforço: ocorre quando o intervalo de tempo de recebimento do som refletido e do som 
direto é praticamente nulo. O ouvinte apenas percebe um som mais intenso, pois recebe 
maior quantidade de energia.
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 • Reverberação: ocorre quando a diferença entre os instantes de recebimento dos sons 
é pouco inferior a 0,1 s. Não se percebe um novo som, mas há um prolongamento da 
sensação sonora.

 • Refração do som: ocorre a mudança de meio:a velocidade das ondas sonoras é diferente 
em diferentes meios.

Qualidades fisiológicas do som

1. ALTURA

Qualidade que permite identificar um som agudo ou um som grave. A altura está associada à 
frequência do som emitido.

   

  Som grave (BAIXO)            Som agudo (ALTO)

2. INTENSIDADE

Qualidade que permite afirmar se um som é fraco ou forte. Tanto a intensidade sonora quanto 
a intensidade auditiva estão associadas à energia transportada pela onda e a amplitude.

  

        Som FRACO              Som FORTE

3. TIMBRE

Qualidade que permite a diferenciação de dois sons, de mesma altura e intensidade, mas 
emitidos por instrumentos diferentes. O timbre é caracterizado pela forma da onda.

Alturas iguais, intensidades iguais e timbres diferentes
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Física

ÓPTICA

Introdução à Óptica

 • Óptica Geométrica 

A óptica geométrica estuda a geometria dos raios de luz, sem buscar explicações para o traçado 
do raio.

 • Luz

A luz se origina de oscilações eletromagnéticas ou da oscilação de cargas elétricas. É, portanto, 
classificada como uma onda eletromagnética, com a característica de ser visível.

Fontes de Luz

 • Fonte Primária ou Corpo Luminoso

São corpos que emitem luz por aquecimento, reação química ou reação 
nuclear.

Exemplos

Lâmpadas (incandescente, fluorescente); sol; estrelas; pisca-pisca do vaga-
lume.

 • Fonte Secundária ou Corpo Iluminado

São corpos que refletem a luz e formam a maioria dos corpos que 
vemos.

Exemplos

Lua; Terra; o quadro da sala de aula.



 

www.acasadoconcurseiro.com.br110

Princípios da Óptica Geométrica

1. Princípio da Propagação Retilínea da Luz

Em um meio transparente e homogêneo, a luz propaga-se em linha reta.

2. Princípio da Independência dos Raios

Cada raio de luz propaga-se independentemente dos demais.

3. Princípio da Reversibilidade

A trajetória dos raios não depende do sentido de propagação.

Meios de Propagação da Luz

Meio Transparente

É o meio que permite propagação da luz através de si por distâncias 
consideráveis e caracteriza-se pela nitidez da imagem através dele.

Exemplos

Ar; vidro; água.

Meio Translúcido

É o meio que permite a propagação da luz através de si, mas provocando um 
espelhamento dos raios, não permitindo uma visualização nítida da imagem.

Exemplos

Vidro fosco; papel de seda; vidro de banheiro.

Meio Opaco

É o meio que impede a propagação da luz, não permitindo a visualização 
dos objetos.

Exemplos

Madeira; concreto.
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Observação

Os conceitos de transparência, translucidez e opacidade são relativos.

Exemplo

A água, em pequena quantidade, é transparente, mas em quantidade maior é translúcida.

Reflexão da Luz

Leis da Reflexão

 • 1ª Lei: O raio incidente, a normal à superfície refletora N e o raio refletido r estão no mesmo 
plano.

 • 2ª Lei: O ângulo de incidência i é igual ao ângulo de reflexão r.

Espelho Plano

Classificação da Imagem
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ÓPTICA GEOMÉTRICA

ESPELHOS ESFÉRICOS

ESPELHO CÔNCAVO ESPELHO CONVEXO

ELEMENTOS DE UM ESPELHO ESFÉRICO
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ESPELHO CÔNCAVO – PROPRIEDADES

Obs.: A passagem dos raios é EFETIVA

1ª Todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal reflete-se numa direção que 
passe pelo FOCO principal.

V	  C	   F	  

Obs.: A passagem dos raios é EFETIVA 
ESPELHO CÔNCAVO -  PROPRIEDADES 

1ª ) Todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal  
reflete-se numa direção que passe pelo FOCO principal.	  

Exemplo: Fogão solar	  
Exemplo: Fogão solar

2ª Todo raio de luz que incide numa direção que passa pelo FOCO principal reflete-se 
paralelamente ao eixo principal.

V	  C	   F	  

ESPELHO CÔNCAVO	  

2ª ) Todo raio de luz  que  incide  numa  direção que passa pelo FOCO 
principal reflete-se paralelamente ao eixo principal.	  

Exemplo: Lanterna	  

Exemplo: Lanterna

3ª Todo raio de luz que incide numa direção que passa pelo CENTRO de curvatura reflete-se 
sobre si mesmo.

Exemplo: Farol de carro
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4ª Todo raio de luz que incide sobre o VÉRTICE do espelho reflete-se simetricamente em 
relação ao eixo principal.

V	  C	   F	  

ESPELHO CÔNCAVO	  

4ª ) Todo raio de luz que incide sobre o VÉRTICE  do espelho reflete-
se simetricamente em relação ao eixo principal.	  

î = r ̂	  î 
^ r 

ESPELHO CONVEXO – PROPRIEDADES

Obs.: A passagem dos raios é em prolongamento

1ª Todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal reflete-se de tal modo que o 
prolongamento passe pelo FOCO principal.

2ª Todo raio de luz que incide numa direção que passa pelo FOCO principal reflete-se 
paralelamente ao eixo principal.
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3ª Todo raio de luz que incide numa direção que passa pelo CENTRO de curvatura reflete-se 
sobre si mesmo.

4ª Todo raio de luz que incide sobre o VÉRTICE do espelho reflete-se simetricamente em 
relação ao eixo principal.

ESPELHO CONVEXO	  

4ª ) Todo raio de luz que incide sobre o VÉRTICE  do espelho reflete-
se simetricamente em relação ao eixo principal.	  

î = r ̂	  
î 
^ r 

V	  C	   F	  
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CONSTRUÇÃO GEOMÉTRICA DE IMAGENS:

→ EM ESPELHOS CÔNCAVOS

1º CASO – Objeto longe do centro

CONSTRUÇÃO GEOMÉTRICA DE IMAGENS:	  

➨ EM ESPELHOS CÔNCAVOS	  

V	   C	  F	  

1º CASO ) Objeto longe do centro	  

Imagem: 
real 
menor 
invertida 

Objeto	  

➥ Imagem real é conjugada pelo encontro 
dos raios refletidos. 
➥ Toda imagem real é invertida 

2º CASO – Objeto sobre o centro de curvatura

V	   C	  F	  

2º CASO ) Objeto sobre o centro de curvatura	  

Imagem: 
real 
do mesmo tamanho 
invertida 

➨ CONSTRUÇÃO DE IMAGENS  
EM ESPELHOS CÔNCAVOS	  

Objeto	  
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3º CASO – Objeto entre o foco e o centro

V	   C	  F	  

Imagem: 
real 
maior 
invertida 

➨ CONSTRUÇÃO DE IMAGENS  
EM ESPELHOS CÔNCAVOS	  

Objeto	  

3º CASO ) Objeto entre o foco e o centro	  

4º CASO – Objeto sobre o foco4º CASO ) Objeto sobre o foco	  

Imagem: 
se forma no infinito 
imprópria 
NÃO há formação de 
imagem 

➨ CONSTRUÇÃO DE IMAGENS  
NO ESPELHO CÔNCAVO	  

Objeto	  

➥ Os raios refletidos são paralelos, 
não se encontram.  

➥ Logo, não forma imagem 

V	   C	  
F	  
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5º CASO – Objeto entre o foco e o vértice

→ EM ESPELHOS CONVEXOS
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EQUAÇÃO DE GAUSS – Equação dos pontos conjugadosEQUAÇÃO DE GAUSS 
- Equação dos pontos conjugados -	  

	  	  1	  	  	  	  	  =	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  	  	  
	  	  f	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  di      do	  o	  

=	  	   +	  	  

fo =  distância focal 
di  =  distância da imagem ao espelho 
do =  distância do objeto ao espelho 

AUMENTO LINEAR TRANSVERSAL

REFRAÇÃO DA LUZ

→ É o fenômeno que ocorre quando a luz tem a sua velocidade alterada.

Exemplo: Quando a luz passa do AR para a ÁGUA. 
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REFRAÇÃO DA LUZ 

➥ É o fenômeno que ocorre quando a luz tem a 
sua  velocidade alterada. 

Exemplo:  - Quando a luz passa do AR para a ÁGUA.  

AR 

ÀGUA 

LUZ 
Há um desvio 

ÍNDICE DE REFRAÇÃO ABSOLUTO DE UM MEIO (n)

→ É a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio considerado.

UNIDADE:

→ O índice de refração não tem unidade, é uma grandeza adimensional.

ÍNDICE DE REFRAÇÃO ABSOLUTO DE UM MEIO (n) 

➥ É a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no 
meio considerado. 

n =  C   
      V 

➥ O índice de refração não tem unidade, é uma grandeza adimensional. 

c = velocidade da luz no vácuo (m/s)  

c = 3 x 108 m/s 

v = velocidade da luz no meio (m/s) 

UNIDADE: 

c ➙ m/s 
v ➙ m/s n = c ➙   m/s    

     V  ➙   m/s 
 

ÍNDICE DE REFRAÇÃO ABSOLUTO DE UM MEIO (n) 

➥ É a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no 
meio considerado. 

n =  C   
      V 

➥ O índice de refração não tem unidade, é uma grandeza adimensional. 

c = velocidade da luz no vácuo (m/s)  

c = 3 x 108 m/s 

v = velocidade da luz no meio (m/s) 

UNIDADE: 

c ➙ m/s 
v ➙ m/s n = c ➙   m/s    

     V  ➙   m/s 
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EXEMPLOS
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DISPERSÃO LUMINOSA

É o fenômeno pelo qual a luz branca se decompõe nas sete cores.

Exemplo: Arco-íris
•  DISPERSÃO  LUMINOSA 

Vermelho	  
Alaranjado	  
Amarelo	  
Verde	  
Azul	  
Anil	  

Violeta	  

Quando	   um	   raio	   de	   luz	   branca	   incide	  
num	  prisma,	  penetra	  nele	  separando-‐se	  
num	   espectro	   de	   cores:	   é	   o	   fenômeno	  
da	  dispersão	  da	  luz	  branca.	  
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LENTES ESFÉRICAS

→ Lente esférica é o sistema óptico constituído por três meios homogêneos e transparentes, 
separados por duas superfícies esféricas ou por uma superfície esférica e outra plana. O meio 
intermediário constitui a lente propriamente dita, sendo geralmente o vidro ou o plástico.

LENTES CONVERGENTES → Apresentam as extremidades mais finas do que a parte central.

LENTES DIVERGENTES → Apresentam as extremidades mais espessas do que a parte central.

LENTES CONVERGENTES

 • Apresentam as extremidades mais finas do que a parte central.

 • Transformam um feixe paralelo em um feixe convergente.

LENTES DIVERGENTES

 • Apresentam as extremidades mais espessas do que a parte central.

 • Transformam um feixe paralelo em um feixe divergente.
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PROPRIEDADES DAS LENTES

LENTES CONVERGENTES

1ª Todo raio luminoso incidente paralelo ao eixo principal refrata-se passando pelo FOCO.

PROPRIEDADES DAS LENTES 

• LENTES  CONVERGENTES 

1ª ) Todo raio luminoso incidente paralelo ao 
eixo principal refrata-se passando pelo FOCO. 

FOCO E.P. 

É o encontro dos 
raios refratados. 

2ª Todo raio luminoso incidente que passa pelo FOCO refrata-se paralelamente ao eixo 
principal.

• PROPRIEDADES DAS LENTES  CONVERGENTES 

2ª ) Todo raio luminoso incidente que passa 
pelo FOCO refrata-se paralelamente ao eixo 
principal. 

F E.P. 

3ª Todo raio luminoso incidente que passa pelo CENTRO óptico não sofre desvio.

• PROPRIEDADES DAS LENTES  CONVERGENTES 

3ª ) Todo raio luminoso incidente que passa 
pelo CENTRO óptico não sofre desvio. 

O E.P. 
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CONSTRUÇÃO GEOMÉTRICA DE IMAGENS

LENTES CONVERGENTES

1º Caso

Exemplos: Máquina Fotográfica; Olho.

2º Caso

Exemplo: Copiadora 
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3º Caso

Exemplos: Cinema; Projetor de Slides.

4º Caso

Exemplo: Farol
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5º Caso

LENTES DIVERGENTES

1ª Todo raio luminoso incidente paralelo ao eixo principal refrata-se com o prolongamento 
passando pelo FOCO.
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2ª Todo raio luminoso incidente que tem a direção do FOCO refrata-se paralelamente ao eixo 
principal.

3ª Todo raio luminoso incidente no CENTRO óptico não sofre desvio.

• PROPRIEDADES DAS LENTES  DIVERGENTES 

3ª) Todo raio luminoso incidente no CENTRO 
óptico não sofre desvio. 

O E.P. 

Caso Único
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Óptica

Lentes

Convergente

Divergente
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EQUAÇÃO DE GAUSS – Equação dos pontos conjugados -
EQUAÇÃO DE GAUSS 

- Equação dos pontos conjugados - 

  1     =    1           1   
  f          di      do o 

=  +  

fo =  distância focal 
di  =  distância da imagem à lente 
do =  distância do objeto à lente 

CONVERGÊNCIA (C)

→ É o inverso da distância focal.

OLHO NORMAL
OLHO NORMAL 

Ø	  Formação	  da	  imagem	  no	  Olho	  Humano 

I 

→ Formação da imagem no Olho Humano.
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Anomalias da visão
Anomalias	  da	  visão	  

Anomalias do olho

Hipermetropia

Anomalias	  do	  olho	  

•  Hipermetropia	  

Imagem	  se	  forma	  atrás	  
da	  re5na	  

•  Lente	  corre5va:	  
Convergente	  

Imagem	  se	  forma	  na	  
re5na	  

Lente corretiva: Convergente

Anomalias	  do	  olho	  

•  Hipermetropia	  

Imagem	  se	  forma	  atrás	  
da	  re5na	  

•  Lente	  corre5va:	  
Convergente	  

Imagem	  se	  forma	  na	  
re5na	  

Miopia

Anomalias	  do	  olho	  

•  Miopia	  

•  Lente	  corre3va:	  
Divergente	  

Imagem	  se	  forma	  
na	  re3na	  

Imagem	  se	  forma	  em	  frente	  a	  
re3na	  

Lente corretiva: Divergente

Anomalias	  do	  olho	  

•  Miopia	  

•  Lente	  corre3va:	  
Divergente	  

Imagem	  se	  forma	  
na	  re3na	  

Imagem	  se	  forma	  em	  frente	  a	  
re3na	  
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ASTIGMATISMO

É um defeito na esferidade da córnea. É corrigido com lente cilíndrica.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO DA CÂMERA FOTOGRÁFICA
•  PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO 

DA CÂMERA FOTOGRÁFICA 

FILME 

LENTE 
 CONVERGENTE 

IMAGEM 

OBJETO 

OBJETIVA. Recebe os raios de luz 
do objeto e conjuga a imagem real. 

Basicamente um anteparo 
sensível à luz. 

Imagem real se 
forma sobre o 

filme e 
invertida. 

1o)	  Caso	  

F1 

F2 

•  PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO 
DE UM PROJETOR 

TELA 

IMAGEM 

LENTE 
 CONVERGENTE 

OBJETO (slide) 

OBJETIVA 

Real e 
maior que o 

objeto 
(muitas 
vezes 
maior). 

(anteparo) 

LÂMPADA 

3o)	  Caso	  
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• LUPA 

5o)	  Caso	  

Usando uma lupa 
podemos ver 
uma imagem 

virtual e 
aumentada do 

objeto. 
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Física

CONCEITOS BÁSICOS DE TERMOLOGIA

TERMOLOGIA

Temperatura 

 • Indica o nível de agitação das partículas de um corpo.

 • Associada às sensações táteis de quente e frio.

Energia Interna

 • Energia, sob qualquer forma, que ele tem armazenada dentro de si.

 • Energia cinética de translação das partículas, energia cinética de rotação das partículas e 
energia potencial de ligação entre as partículas.

 • A energia interna de um sistema varia diretamente com a temperatura, exceto nos processos 
de mudança de estado, quando há variação de energia interna, embora a temperatura se 
mantenha constante.

T aumenta → U aumenta (∆U > 0)

T diminui → U diminui (∆U < 0)

T = cte → U = cte (∆U = 0)

Não valem nas mudanças de estado.

Calor

 • Processo de transferência de energia decorrente da diferença de temperatura entre dois 
ou mais sistemas.
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Escalas Termométricas

Tc − 0
100− 0

=
Tf − 32
212− 32

=
Tk − 273
373− 273

Conversão das escalas

Celsius para Fahrenheit

Tc − 0
100− 0

=
Tf − 32
212− 32

    

Tc
5
=
Tf − 32
9

Ex:

95°F = ?°C
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Celsius para Kelvin

   
Tc = Tk − 273

Ex:

27°C =? K

Zero Absoluto

 • O limite inferior para a temperatura de um corpo é – 273°C ou zero K.

 • Essa temperatura, por ser o ponto de energia molecular mínimo, é denominada zero 
absoluto.

     TKα Ec (média de translação)

Variações de temperaturaVariações	  de	  temperatura	  

oC
oF K

cT
100
Δ FT

180
Δ= KT

100
Δ=

o
CT 1 CΔ = o

FT 1,8 F→Δ = KT 1K→Δ =

KT 1K→Δ =→ΔTK = 1K

ΔTc
100

=
ΔTF
180

=
ΔTK
100

ΔTC = 1
oC→ΔTF = 1,8

oF→ΔTK = 1K

Exemplo

Um auxiliar de enfermagem observa que a temperatura de um paciente sofreu uma variação 
de 3°C. A variação na escala Fahrenheit corresponde a:

a) 3°F
b) 6°F
c) 5,4°F
d) 10,8°F
e) 38,4°F
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Escalas arbitráriasEscalas	  arbitrárias	  

CT XT

0

100

20

70

oC oX

PG PG

PVPV

CT PG
PV PG

−
−

XT PG
PV PG

−=
−

20 0
100 0

−
−

XT 20
70 20

−=
−

20
100

XT 20
50
−=

X1 T 20
5 50

−= X
50 T 20
5

= −

X10 T 20= − X20 10 T+ = o
X30 X T=

TC − PG
PV − PG

=
TX − PG
PV − PG

20− 0
100− 0

=
TX − 20
70− 20

20
100

=
TX − 20
50

1
5
=
TX − 20
50

50
5

= TX − 20

10 = TX − 20  
20+10 = TX   

30oX = TX

Propagação de Calor Condução

Predomina nos sólidos (metais).

Quando átomos adjacentes vibram.

     

Convecção

Nos fluidos (líquido ou gasoso).

Transferência de energia térmica pelo movimento de moléculas de uma parte do material para 
outra, devido à diferença de densidade.
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Radiação (irradiação)

É um processo de transmissão de calor através de ondas eletromagnéticas. 

Não há necessidade de um meio material para essa forma de propagação de calor. 

     

Dilatação Térmica

Dilatação Linear

   ∆L = L0.α. ∆T

∆L = L – L0

∆LαL0

∆Lα∆T

Depende do material: Coeficiente de dilatação linear α
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Exemplo

Um fio metálico tem 100 m de comprimento e coeficiente de dilatação linear igual a 17.10 – 6°C-1.  
A variação de comprimento desse fio, quando a temperatura varia 10°C, é de
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Física

DILATAÇÃO TÉRMICA

Dilatação Superficial

    ∆S = S0 . β. ∆T

∆S = S – S0

∆SαS0

∆Sα∆T

Depende do material : Coeficiente de dilatação superficial β

Exemplo

Uma telha de alumínio tem dimensões lineares de 20 cm x 500 cm e seu coeficiente de dilatação 
superficial é igual a 4,4 x 10–5 °C–1. A telha, ao ser exposta ao sol durante o dia, experimenta uma 
variação de temperatura de 20°C . A dilatação superficial máxima da chapa, em cm2, durante 
esse dia, será

Dilatação Volumétrica

    ∆V = V0 . γ. ∆T
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∆V = V – V0

∆VαV0

∆Vα∆T

Depende do material: Coeficiente de dilatação volumétrico: γ

Exemplo

Um sólido homogêneo apresenta, a 5°C, um volume igual a 4,00 dm3. Aquecido até 505°C, seu 
volume aumenta 0,06 dm3. Qual o coeficiente de dilatação volumétrico aproximado do material 
desse sólido?

Relação entre os coeficientes

α

β = 2α

γ = 3α

Exemplo

Um corpo de forma cúbica tem volume inicial V0 e é feito de um certo material com coeficiente 
de dilatação linear α. Se esse corpo sofrer uma variação de temperatura de 8°C, verifica-se que 
a variação no volume será de

Alguns valores dos coeficientes
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Física

CALORIMETRIA

Trocas de calor (substâncias puras):

    
∆T  ∆ Ec  ∆Ep  Mudança de Estado Físico 

Quantidade de calor sensível (QS)

QS = m.c.∆T

QS = C.∆T

Calor Específico (c)

Indica a quantidade de calor necessário para fazer uma unidade de massa variar sua temperatura 
em uma unidade de massa.

c =
QS

m.ΔT

Característica da substância.

Capacidade Térmica (C)

Quantidade de calor necessária por unidade de variação de temperatura do corpo:

C = m.c 

c =
QS

ΔT

Característica do corpo e não da substância. 
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Quantidade de calor latente (QL)

A quantidade de calor envolvida na mudança de estado decorre da definição de calor latente.

QL = m.L

Calor Latente (L)

Quantidade de calor para fazer uma unidade de massa da substância mudar de estado físico.

L =
QL

m

Característica da substância.

Princípio Fundamental da Calorimetria

Se vários corpos, no interior de um recipiente isolado termicamente, trocam calor, os de 
maior temperatura cedem calor aos de menor temperatura, até que se estabeleça o equilíbrio 
térmico.

Q1 + Q2 + .... + Qn = 0

Análise Gráfica Análise	  Gráfica	  

Q	  

	  	  	  	  	  T	  

	  
S	  

	  	  S	  +	  L	  

L	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  L	  +	  G	  

	  G	  

A

B C

	  
D

	  
E	  

	  F	  

AB:	  QS;	  Sólido	  	  

BC:	  QL;	  Fusão	  

CD:	  Qs;	  Líquido	  

DE:	  QL;	  Vaporização	  

	  	  	  EF:	  QS;	  Gasoso	  

A:	  
Sólido	  
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Evaporação x Ebulição

Evaporação

 • Ocorre na superfície livre do líquido;

 • Em temperaturas variadas;

 • Sem formação de bolhas; 

 • A medida que o líquido evapora a temperatura do líquido restante 
diminui, pois as moléculas que evaporam são as de maior energia 
cinética.

Ebulição:

 • Ocorre no interior do líquido;

 • Em uma temperatura definida para uma determinada pressão; 

 • Com formação de bolhas, a ebulição ocorre no interior do líquido.

Relação Pressão x Temperatura

Relação p x Tfusão,solidificação

 • Em geral:

Quanto maior a pressão maiores as temperaturas de fusão e de solidificação das substâncias.

 • Substâncias que sofrem dilatação anômala na fusão (água):

Quanto maior a pressão, menores as temperaturas de fusão e de solidificação.

Relação p x T ebulição, condensação

 • Quanto maior a pressão maior as temperaturas de ebulição e de 
condensação.

 • Por isso o uso de panela de pressão para cozinhar.
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Física

TERMODINÂMICA
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SEGUNDO PRINCÍPIO DA TERMODINÂMICA:

	  
SEGUNDO	  PRINCÍPIO	  DA	  

TERMODINÂMICA:	  
	  

Fonte	  
quente	  

Fonte	  fria	  

Trabalho:	  τ	  

	  	  	  
M.T.	  Q1	  	  	  	  	  T1	  	  

Q2	  	  	  T2	  

n:	  rendimento	  
	  
n=	  τ/Q1	  
	  
	   1 2

1

1 2

1 1

2

1

2

1

Q Q
n

Q
Q Q

n
Q Q
Q

n 1
Q
T

n 1
T

−
=

= −

= −

= −

 • É impossível uma máquina térmica ter um rendimento de 100%.




