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1.2. Interações e seus efeitos

As quatro interações 
fundamentais

Pares ação-reação e 
Terceira Lei de 

Newton

Interação gravítica e 
Lei da Gravitação 

Universal

Efeitos das forças 
sobre a velocidade

Aceleração média, 
aceleração e gráficos 

velocidade-tempo

Segunda Lei de 
Newton

Primeira Lei de 
Newton

O movimento 
segundo Aristóteles, 

Galileu e Newton

AL 1.1. Queda livre: 
força gravítica e 
aceleração da 

gravidade

AL 1.2. Forças nos 
movimentos 

retilíneos acelerado 
e uniforme

Lei da Gravitação Universal: Cada corpo do Universo atrai um outro corpo com uma força cuja 
intensidade é diretamente proporcional ao produto das suas massas e inversamente 
proporcional ao quadrado da distância entre eles.

Entre a Terra e a 
Lua existe uma 
forte interação 

gravítica. Os dois 
corpos atraem-se 

mutuamente, 
exercendo um 
sobre o outro 

uma força 
gravítica atrativa

As forças que 
constituem o par 

ação-reação nunca se 
anulam pelo facto de 
estarem aplicadas em 

corpos diferentes.

Lei Fundamental da Dinâmica 

A Primeira Lei de Newton permite concluir que se 
a força resultante que atua num corpo é nula a 
velocidade mantém-se constante em direção, 

sentido e módulo. Assim, um corpo em repouso 
permanece em repouso e um corpo em 

movimento apresenta movimento retilíneo 
uniforme.
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1.2. Interações e seus efeitos

2. Compreender a ação das forças, prever os seus efeitos usando as leis de Newton da dinâmica e aplicar essas leis na descrição e
interpretação de movimentos.
2.1 Associar o conceito de força a uma interação entre dois corpos.
2.2 Identificar as quatro interações fundamentais na Natureza e associá-las a ordens de grandeza relativa dos respetivos alcances e
intensidades.
2.3 Enunciar e interpretar a Lei da Gravitação Universal.
2.4 Relacionar as forças que atuam em corpos em interação com base na Terceira Lei de Newton.
2.5 Associar o peso de um corpo à força de atração gravítica exercida pelo planeta onde o corpo se encontra, identificando o par ação-
reação.
2.6 Identificar e representar as forças que atuam em corpos em diversas situações, incluindo os pares ação-reação.
2.7 Identificar um corpo em queda livre como aquele que está sujeito apenas à força gravítica, designando-o por «grave».
2.8 Identificar a variação de velocidade, em módulo ou em direção, como um dos efeitos de uma força.
2.9 Associar o efeito da componente de uma força que atua num corpo, segundo a direção da velocidade, à alteração do módulo da
velocidade, aumentando-o ou diminuindo-o.
2.10 Associar o efeito da componente de uma força que atua num corpo, segundo a direção perpendicular à velocidade, à alteração da
direção da velocidade.
2.11 Determinar a componente escalar da aceleração média num movimento retilíneo a partir de componentes escalares da velocidade e
intervalos de tempo, ou de um gráfico velocidade-tempo, e resolver problemas que usem esta grandeza.
2.12 Associar a grandeza aceleração ao modo como varia instantaneamente a velocidade.
2.13 Concluir que, se a aceleração for constante, num dado intervalo de tempo, ela será igual à aceleração média nesse intervalo de
tempo.
2.14 Designar por aceleração gravítica a aceleração a que estão sujeitos os corpos em queda livre, associando a variação da sua
velocidade à ação da força gravítica.
2.15 Definir movimento retilíneo uniformemente variado (acelerado e retardado).
2.16 Indicar que a velocidade e a aceleração apenas têm a mesma direção em cada instante nos movimentos retilíneos.
2.17 Justificar que um movimento retilíneo pode não ter aceleração mas que um movimento curvilíneo tem sempre aceleração.
2.18 Relacionar, para movimentos retilíneos acelerados e retardados, os sentidos dos vetores aceleração e velocidade num certo instante.
2.19 Interpretar gráficos força-aceleração e relacionar gráficos força-tempo e aceleração-tempo.
2.20 Enunciar, interpretar e aplicar a Segunda Lei de Newton a situações de movimento retilíneo ou de repouso de um corpo (com e sem
força de atrito).
2.21 Representar os vetores resultante das forças, aceleração e velocidade, num certo instante, para um movimento retilíneo.
2.22 Determinar a aceleração gravítica a partir da Lei da Gravitação Universal e da Segunda Lei de Newton.
2.23 Enunciar e aplicar a Primeira Lei de Newton, interpretando-a com base na Segunda Lei, e associar a inércia de um corpo à respetiva
massa.
2.24 Indicar o contributo de Galileu para a formulação da Lei da Inércia e relacioná-lo com as conceções de movimento de Aristóteles.

Aristóteles afirmava que seria necessário uma força constante para produzir 
uma velocidade uniforme. Se a força deixasse de atuar, o corpo pararia 
“naturalmente”. Galileu concluiu que os objetos mantêm a sua velocidade, a 
não ser que uma força, por vezes o atrito, seja exercida sobre eles.


