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2. Forças e movimentos
2.2. Lei Fundamental da Dinâmica 

Responde às seguintes questões consultando o teu manual. [Págs. 66-71] 

1. Em cada uma das frases que se seguem, seleciona o termo que torna a frase correta. [Págs. 66 e 67] 

 (A)  Para medir/corrigir a variação da velocidade de um corpo, por unidade de superfície/
tempo, utiliza-se uma grandeza física designada por aceleração/deslocamento.

 (B)  Quanto maior for a resultante das forças, FR
», que atuam sobre um corpo, num determinado 

espaço/intervalo de tempo, Dt, maior/menor é variação de aceleração/velocidade, D v», 
sofrida pelo corpo nesse intervalo de tempo/espaço. 

 (C)  Quanto maior/menor for a resultante das forças, FR
», que atuam sobre um corpo, num 

determinado instante/intervalo de tempo, Dt, maior é a aceleração, a», adquirida pelo 
corpo nesse intervalo de aceleração/tempo.

 (D)  A resultante, FR
», de algumas/todas as forças que atuam sobre um corpo é diretamente/

inversamente proporcional à aceleração, a», que ele adquire, sendo a constante de 
proporcionalidade a massa final/inercial do corpo.

2. Completa o seguinte esquema com as palavras em falta. [Pág. 68]

A força resultante e a aceleração são grandezas 
físicas vetoriais com a mesma

 

 

A  

 

é uma grandeza

A  

 

é uma grandeza

e o mesmo

sempre positiva

FR
»   =  m *  a»

A  

 

é uma grandeza
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3. Completa cada uma das seguintes frases que dizem respeito à tabela 8, na qual estão 
indicados os valores da aceleração adquirida por quatro corpos de massa diferente, quando 
sujeitos a um mesmo sistema de forças. [Pág. 69]

 (A)  Por análise da tabela pode-se concluir que, quando corpos de massas   
são sujeitos à   força resultante, quanto maior for a massa do 
 , menor é a   que o mesmo adquire, isto é, menor é a 
variação da velocidade sofrida pelo corpo, por unidade de  . 

 (B)  Quanto maior for a massa de um corpo,   é a resistência que o corpo 
manifesta em   o seu estado de repouso ou de  . 

4.  Completa o seguinte texto com as palavras em falta, tendo em atenção a figura 62 que diz 
respeito à força resultante nos movimentos retilíneos acelerados. [Pág. 70] 

  “Nos movimentos retilíneos  , a aceleração tem o sentido do   
que é o   da velocidade. Assim, pela Lei   da Dinâmica, a força 
  tem o sentido da aceleração. Logo, a   resultante tem 
  do movimento que é o sentido da velocidade.”

5. Completa o seguinte texto com as palavras em falta, tendo em atenção a figura 63 que diz 
respeito à força resultante nos movimentos retilíneos retardados. [Pág. 70]

  “Nos movimentos retilíneos  , a aceleração tem sentido oposto ao movimento 
(oposto ao sentido da  ). Assim, pela Lei Fundamental da  , a 
força resultante tem o sentido da  . Logo, a força   tem o 
sentido   ao   do movimento.”

6. Completa o seguinte texto com as palavras em falta, tendo em atenção a figura 64 que diz 
respeito à força resultante nos movimentos retilíneos uniformes. [Pág. 70]

  “Nos movimentos retilíneos  , a velocidade é sempre  . Logo, 
a aceleração é  . Assim, pela Lei Fundamental da Dinâmica, a força resultante 
também é  .”

7. Em cada uma das frases que se seguem, seleciona o termo que torna a frase correta. [Pág. 71] 

 (A)  Diz-se que um corpo se encontra em queda dura/livre quando está apenas sujeito/
predicado à força magnética/gravítica, quer esteja a cair/derrapar quer esteja a 
deslizar/subir. 

 (B)  Num determinado local, o valor do deslocamento/peso de um corpo é indiretamente/
diretamente proporcional ao valor da sua densidade/massa.

 (C)  No mesmo local e qualquer que seja o corpo considerado, ao multiplicar/dividir o valor 
do peso pela massa/aceleração, obtém-se sempre um valor que é variável/constante e 
que corresponde ao valor da força/aceleração da gravidade.

 (D)  Se o valor do peso/da massa de um automóvel for 1200 kg, o valor do seu peso/da sua 
massa é 12 000 N/120 N.
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