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OBJETO DA DINÂMICA 
CONCEITO DINÂMICO DE FORÇA:  

 FORÇA: É o agente físico responsável pela aceleração 
dos corpos. Isso significa que força é algo que produz 
variação de velocidade de um corpo. 

 NOTA!  

Se for suprimida a força que atua em um corpo, 
instantaneamente cessa sua aceleração, isto é, não 
existe “inércia” de aceleração. 

 





 
PRINCÍPIO DA INÉRCIA 

 * “ Todo corpo continua em seu estado de repouso 
ou de movimento uniforme em uma linha reta, a 
menos que ele seja forçado a mudar aquele estado 
por forças imprimidas sobre ele.” 

Ou seja,  um corpo, por si só, não pode mudar o seu 
estado de repouso ou de M.R.U.. 

Essa tendência de permanecer no estado de 
repouso ou de M.R.U. é chamado de INÉRCIA. 

Logo , a LEI 1 também é conhecida como LEI DA 
INÉRCIA. 
 





 
 
 

 2º Lei de Newton ou Principio da Fundamenta da Dinâmica. 
  

                                                   FR = m.a 
         O dia a dia nos mostra que uma mesma força produzirá diferentes 

acelerações sobre diferentes corpos. Uma mesma força provoca uma aceleração 
maior numa bola de tênis do que num automóvel, isto é, quanto Maior a massa 
de um corpo mais força será necessária para produzir uma dada aceleração.   

Logo:   
 
 
Unidade: 
  
Massa (m) – Quilograma (Kg) 
Aceleração (a) – m/s² 
Força (F) – Newton (N) 
  
Obs: 1 N = 105 dina (dyn)    e     1 kgf = 9,8 N 
  



*** “A toda ação há sempre 
oposta uma reação igual ou, as 
ações mútuas de dois corpos sobre 
o outro são sempre iguais a 
dirigidas à partes opostas.” 
 



IMPORTANTE 
 Essas duas forças têm o mesmo módulo (intensidade), a 

mesma direção e sentidos opostos. 

 È importante observar o fato de a ação e a reação terem o 
mesmo módulo não significa que elas terão o mesmo efeito, 
isto é, não significa que necessariamente produzirão a 
mesma aceleração, pois a aceleração de cada corpo vai 
depender de sua massa (de acordo com a segunda lei de 
Newton). 

 Note que: 

 1) As forças    constituem um par ação-reação 

 2) Um par ação-reação JAMAIS ATUAM NUM MESMO 
CORPO. Pois isto violaria o princípio da proporcionalidade 
entre a força e a aceleração ( 2ª Lei de Newton). 

 








