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ROTEIRO DA ATIVIDADE 

 

• Leia as páginas 150 a 163 (Capítulo 4 – 1 A) e faça uma síntese de cada tópico; 

 

• Assista as seguintes videoaulas: 

https://www.youtube.com/watch?v=5nwKWnxPgoQ 

(Terceira Lei de Newton: Ação e Reação - Brasil Escola) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6G74OrOLNvw 

(Tração nas rodas do carro e o atrito!) 

 

 
EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO 

 
1. (Cftmg 2020)  O programa espacial brasileiro desenvolve foguetes para lançar satélites no espaço. No 
instante de um lançamento, a força do motor impulsiona o foguete para cima lentamente no início e, após 
alguns minutos, com grande velocidade. 
 
Na situação descrita, a reação da força que impulsiona o foguete está aplicada  
 
a) no ar atmosférico.     
b) nos gases expelidos.     
c) na superfície da Terra.     
d) na torre de lançamento.     
  
2. (Ita 2017) Considere um automóvel com tração dianteira movendo-se aceleradamente para a frente.  
 
As rodas dianteiras e traseiras sofrem forças de atrito respectivamente para:  
 
a) frente e frente.    
b) frente e trás.    
c) trás e frente.    
d) trás e trás.    
e) frente e não sofrem atrito.    
  

  

https://www.youtube.com/watch?v=5nwKWnxPgoQ
https://www.youtube.com/watch?v=6G74OrOLNvw


 
 

 
 
3. (Ifsc 2015)  Um pássaro está em pé sobre uma das mãos de um garoto. É CORRETO afirmar que a 
reação à força que o pássaro exerce sobre a mão do garoto é a força:  
 
a) da Terra sobre a mão do garoto.    
b) do pássaro sobre a mão do garoto.    
c) da Terra sobre o pássaro.    
d) do pássaro sobre a Terra.    
e) da mão do garoto sobre o pássaro.    
  
4. (Cftmg 2013)  Considere um bloco em repouso sobre uma superfície plana, sujeito a uma força externa 
horizontal. Por ação gravitacional, esse bloco atua sobre a superfície com uma força de compressão.  
 
A partir das Leis de Newton, o par ação e reação é constituído pelas forças  
 
a) normal e peso.    
b) peso e de atrito.    
c) normal e de compressão.    
d) externa e de compressão.    
  
5. (Uern 2013)  Duas esferas metálicas idênticas estão carregadas com cargas elétricas de sinais iguais 
e módulos diferentes e se encontram situadas no vácuo, separadas uma da outra por uma distância x.  
 
Sobre a forca elétrica, que atua em cada uma destas esferas, tem-se que são  
 
a) iguais em módulo e possuem sentidos opostos.    
b) iguais em módulo e possuem o mesmo sentido.    
c) diferentes em módulo e possuem sentidos opostos.    
d) diferentes em módulo e possuem o mesmo sentido.    
  
6. (Ufrn 2012) Em Tirinhas, é muito comum encontrarmos situações que envolvem conceitos de Física e 
que, inclusive, têm sua parte cômica relacionada, de alguma forma, com a Física.  
Considere a tirinha envolvendo a “Turma da Mônica”, mostrada a seguir. 
 

 
 

  



 
 

 
 
Supondo que o sistema se encontra em equilíbrio, é correto afirmar que, de acordo com a Lei da Ação e 
Reação (3ª Lei de Newton),  
 
a) a força que a Mônica exerce sobre a corda e a força que os meninos exercem sobre a corda formam 
um par ação-reação.    
b) a força que a Mônica exerce sobre o chão e a força que a corda faz sobre a Mônica formam um par 
ação-reação.    
c) a força que a Mônica exerce sobre a corda e a força que a corda faz sobre a Mônica formam um par 
ação-reação.    
d) a força que a Mônica exerce sobre a corda e a força que os meninos exercem sobre o chão formam 
um par ação-reação.    
  
7. (Enem PPL 2012)  Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse, deslocando um móvel para 
mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o 
móvel, pois a Terceira Lei de Newton define que se puxar o móvel, o móvel o puxará igualmente de volta, 
e assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. 
 
Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto?   
 
a) A força de ação é aquela exercida pelo garoto.     
b) A força resultante sobre o móvel é sempre nula.     
c) As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam.     
d) A força de ação é um pouco maior que a força de reação.     
e) O par de forças de ação e reação não atua em um mesmo corpo.    
  
8. (Uftm 2011) Após a cobrança de uma falta, num jogo de futebol, a bola chutada acerta violentamente 
o rosto de um zagueiro. A foto mostra o instante em que a bola encontra-se muito deformada devido às 
forças trocadas entre ela e o rosto do jogador. 
 

 
 

  



 
 

 
 
A respeito dessa situação são feitas as seguintes afirmações: 
I. A força aplicada pela bola no rosto e a força aplicada pelo rosto na bola têm direções iguais, sentidos 
opostos e intensidades iguais, porém, não se anulam. 
II. A força aplicada pelo rosto na bola é mais intensa do que a aplicada pela bola no rosto, uma vez que 
a bola está mais deformada do que o rosto. 
III. A força aplicada pelo rosto na bola atua durante mais tempo do que a aplicada pela bola no rosto, o 
que explica a inversão do sentido do movimento da bola. 
IV. A força de reação aplicada pela bola no rosto é a força aplicada pela cabeça no pescoço do jogador, 
que surge como consequência do impacto. 
 
É correto o contido apenas em  
 
a) I.    
b) I e III.    
c) I e IV.    
d) II e IV.    
e) II, III e IV.    
  
9. (Uerj 2001) Considere um carro de tração dianteira que acelera no sentido indicado na figura em 
destaque. 
 
O motor é capaz de impor às rodas de tração um determinado sentido de rotação. Só há 
movimento quando há atrito estático, pois, na sua ausência, as rodas de tração patinam sobre o solo, 
como acontece em um terreno enlameado. 

 
O diagrama que representa corretamente as forças de atrito estático que o solo exerce sobre as rodas é: 
 

  
  

  



 
 

 
 
10. (Ufc 2007)  Um pequeno automóvel colide frontalmente com um caminhão cuja massa é cinco vezes 
maior que a massa do automóvel. Em relação a essa situação, marque a alternativa que contém a 
afirmativa correta.  
 
a) Ambos experimentam desaceleração de mesma intensidade.    
b) Ambos experimentam força de impacto de mesma intensidade.    
c) O caminhão experimenta desaceleração cinco vezes mais intensa que a do automóvel.    
d) O automóvel experimenta força de impacto cinco vezes mais intensa que a do caminhão.    
e) O caminhão experimenta força de impacto cinco vezes mais intensa que a do automóvel.    
 
Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: [B] 
 
O sistema propulsor empurra os gases para baixo e o gás empurra o foguete para cima.   
 
Resposta da questão 2: [B] 
 
Considere a interação da roda dianteira com o solo, ilustrada na figura 1: 
 

 
 
Como a roda dianteira está tracionada, no contato B  ela "empurra" o solo para trás com uma força de 

atrito atF  sobre o solo, conforme figura 1. 

Pela lei da ação e reação, o solo atuará sobre roda com uma força de atrito atF ,−  de mesmo módulo e 

mesma direção, mas sentido contrário. 
Logo, a força de atrito sobre a roda dianteira é "para frente". 
 

  



 
 

 
 
Considere agora a interação da roda traseira com o solo, ilustrada na figura 2: 
 

 
 
A roda traseira está sendo conduzida pelo chassi do automóvel para frente e, devido à sua interação 

com o solo, tenderá a "empurrar" o solo para frente com uma força atF ,  conforme indicado na figura 2. 

Pela lei de ação e reação, o solo atuará sobre a roda traseira com uma força de atrito de mesmo 

módulo e mesma direção atF ,−  mas de sentido contrário, como indicado na figura 2. 

Logo, a força de atrito sobre a roda traseira é "para trás".   
 
Resposta da questão 3: [E] 
 
Ação e reação são forças da mesma interação. No caso, a interação é entre o pé do pássaro e a mão 
do garoto. Assim: 
Ação: força pé do pássaro sobre a mão do garoto; 
Reação: força da mão do garoto sobre o pé do pássaro.   
 
Resposta da questão 4: [C] 
 
Rigorosamente, não temos par ação-reação em nenhuma das opções. 
As forças de ação-reação são da mesma interação, têm mesma direção, mesma intensidade e sentidos 
opostos. 

  



 
 

 
 
As interações realizadas pelo bloco e os respectivos pares de forças de ação-reação geradas, conforme 
ilustra a figura, são: 
 

– Bloco-Agente externo: ext extF  e  F' .  

– Bloco-Terra: P e P'.  

– Bloco-Superfície: sup supF  e  F' .  

 

 
 
Notemos que a Normal não é uma força, mas apenas uma componente da força que a superfície troca 
com o bloco. Caso não houvesse atrito, a força trocada com a superfície seria apenas a Normal, aí sim 
teríamos a força de compressão e a Normal formando um par ação-reação.   
 
Resposta da questão 5: [A] 
 
Essas forças formam um par ação-reação, portanto têm: mesmo módulo, mesma direção e sentidos 
opostos.   
 
Resposta da questão 6: [C] 
 
A Lei da Ação e Reação (3ª Lei de Newton) afirma que as forças do par Ação-Reação: 
- São da mesma interação (Mônica-corda); 
- Agem em corpos diferentes (uma na Mônica e a outra na corda), portanto não se equilibram, pois 
agem em corpos diferentes; 
- São recíprocas (Mônica na corda/corda na Mônica) e simultâneas; 
- Têm mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos.   
 
Resposta da questão 7: [E] 
 
Ação e reação são forças de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, porém, não se 
equilibram, pois não atuam no mesmo corpo.   
 

  



 
 

 
 
Resposta da questão 8: [A] 
 
As forças de ação e reação: 
 
– são da mesma interação; 
– são simultâneas e recíprocas; 
– Não se equilibram, pois agem em corpos diferentes,  
– são do mesmo tipo (campo-campo ou contato/contato) 
– têm mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos;   
 
Resposta da questão 9: [B]   
 
Resposta da questão 10: [B]   
 


