
 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

Níveis de organização dos seres vivos  

 Células: são as menores unidades vivas de um ser vivo. Juntas, formam tecidos. 
 Tecidos se unem para formar um órgão, que geralmente é formados por vários 

tecidos.                Exemplo: olho, coração. 

 Órgãos: se unem pra formar um sistema. Exemplo sistema digestório, respiratório. 

 Sistemas: se unem para formar um organismo. Exemplo: ser humano, cachorro. 

Os próximos níveis são considerados ecológicos: 

 População: conjunto de organismos, ou indivíduos, pertencentes à mesma espécie e 
que habitam a mesma área geográfica, em um determinado tempo. 

 Comunidade: conjunto de populações diferentes que habitam a mesma área 
geográfica, em um determinado tempo. 

 Ecossistema: quando as comunidades estão relacionadas com o meio físico e químico 
do ambiente e há interação entre eles, dizemos que se trata de um ecossistema. 
Exemplo: uma lagoa, pois nela vivem peixes, algas, plantas interagindo com a água, a 
luz, o oxigênio. 

 Biosfera: é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra onde existe vida. 

Existem vários níveis hierárquicos de organização entre os seres vivos, começando pelos 
átomos e terminando nos biomas. Cada um desses níveis é motivo de estudo para os 
biólogos. 

Organização de um indivíduo 

 Átomos: uma parte muito pequena da matéria. Os átomos são divididos em prótons, 
nêutrons e elétrons. A junção desses átomos forma a matéria em seus estados 
sólidos, líquidos e gasosos. 

 Molécula: a molécula é uma junção de átomos. As moléculas constituem substâncias 
diversas e são formadas por átomos diferentes (H2O) ou por mesmos átomos (O2); 

 Organela: pequenas estruturas similares a órgãos que estão presentes em células 
animais e vegetais. Ajudam a realizar as funções vitais das células; 

 Célula: as células são as unidades funcionais que constituem órgãos animais e 
vegetais. Realizam respiração e reprodução além de guardar as informações 
genéticas dos seres; 

 Tecido: é a parte visível dos órgãos, formada por um agrupamento de células vegetais 
ou animais. Nossa pele, por exemplo, é um tipo de tecido. Os tecidos  
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 são responsáveis por guardarem as células, vasos sanguíneos, fazer excreções como 
suor. 

 Órgãos: conjunto de tecidos. Os órgãos realizam vários tipos de funções: o coração 
bombeia sangue, o estômago ajuda na alimentação, o intestino delgado absorve as 
substâncias. 

 Sistema: conjunto de órgãos interligados. Nosso sistema digestivo, por exemplo, tem 
boca, língua, esôfago, estômago e intestino. 

 Indivíduo: conjunto de sistemas que formam um ser vivo como, por exemplo, o ser 
humano, um leão, uma planta. 

Organização de um grupo de indivíduos 

 Espécie: conjunto de organismos semelhantes entre si, com várias características 
semelhantes. Estes organismos conseguem se reproduzir entre si e gerar novos 
indivíduos férteis da mesma espécie. Quando espécies diferentes cruzam, nascem 
indivíduos estéreis. Exemplo: quando uma égua cruza com um burro, nasce uma mula 
(que é estéril); 

 População: indivíduos da mesma espécie que vivem em uma mesma área. A 
população faz com que indivíduos iguais sejam capazes de interagir. Assim, eles 
conseguem conviver e reproduzir, ter novos parceiros ou parceiras, serem capazes de 
eleger líderes, procurar comida e proteger uns aos outros dos predadores; 

 Comunidade: é formada por várias populações de espécies diferentes em um mesmo 
local (habitat). Cada população é capaz de interagir entre si. Por exemplo, em uma 
árvore pode existir uma comunidade com populações de formigas, cupins, macacos, 
aves; 

 Ecossistema: conjunto de comunidades que estão em um mesmo local e suas 
interações, por exemplo, uma floresta. Essas interações são as mais diversas como 
competições, migrações, predações. As comunidades também ajudam na manutenção 
do ecossistema de diversas maneiras como decomposição de matéria morta, 
equilíbrio na quantidade de indivíduos etc; 

 Biomas: conjunto de ecossistemas interligados. Há seis tipos de biomas terrestres: 
tundra, taiga, floresta temperada, floresta tropical, savana e chaparral. Dos aquáticos, 
temos: oceanos, mangues, pântanos e rios. 

 As células dos organismos multicelulares apresentam dois tipos de divisão celular: a 
mitose e a meiose. 

 Mitose 
 Ocorre geralmente nas células somáticas (do corpo) e tem a função de proporcionar o 

desenvolvimento do organismo e a renovação ou regeneração dos tecidos. 
 É uma divisão com profundas alterações citoplasmáticas e nucleares. Cada célula-mãe 

(2n) dá origem a duas células-filhas (2n). Ocorre uma equilibrada distribuição dos 
cromossomos para as células-filhas, que serão idênticas à célula-mãe, pois encerram o 
mesmo número de cromossomos e contêm a mesma programação genética. 

 Fases da Mitose: 
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 Durante a interfase, período de crescimento celular, os cromonemas se duplicam. 
Prófase: espiralamento e individualização dos cromossomos. Formação do fuso 
mitótico e desaparecimento da cariomembrana. 
Metáfase: arrumação dos cromossomos entre as fibrilas do fuso mitótico. Disposição 
dos cromossomos na placa equatorial. 
Anáfase: separação e ascensão polar dos cromossomos. 
Telófase: reconstituição nuclear, desespiralamento dos cromonemas e citodiérese 
(divisão do citoplasma). 

 A meiose é observada na formação de gametas e esporos (células reprodutoras). Só 
raramente ela contribui para a formação de células somáticas. É o processo pelo qual 
uma célula diplóide (2n) pode originar quatro células haplóides (n), o que se faz através 
de duas divisões celulares sucessivas. As células-filhas não são iguais geneticamente 
entre si, pois ocorre uma recombinação gênica. 

 Os cloroplastos e o processo de fotossíntese 
 Os cloroplastos são ricos em clorofila e são responsáveis pela fotossíntese. O seu 

número é variável de célula para célula. Apresentam duas membranas, uma externa 
(lisa) e uma interna (pregueada, formando lamelas). Possuem DNA e são capazes de 
auto-reprodução. 

 A fotossíntese é o fenômeno pelo qual os organismos clorofilados retêm a energia da luz 
e a utilizam na reação entre o CO2 e a água para obtenção de glicose (matéria 
orgânica), com liberação de O2 para o meio. A fotossíntese representa uma fonte 
permanente de matéria orgânica que é usada como alimento por todos os seres 
heterotróficos, como também possibilita a renovação constante do ar atmosférico, 
retirando o gás carbônico e liberando o oxigênio. 

 6CO2 + 12H2O –> C6h62O6 + 6H2O + 6O2 
 A fotossíntese compreende duas etapas: a fase luminosa e a fase escura. 
 A fase luminosa exige a participação da luz para a formação de ATP (adenosina 

trifosfato) e fotólise da água (rompimento da molécula de água com liberação de 
oxigênio). 

 Encerrada a primeira fase, tem prosseguimento a segunda, mesmo na ausência de luz, 
daí a denominação de fase escura. 

OS CROMOSSOMOS HUMANOS 

Nas células somáticas humanas são encontrados 23 pares de cromossomos. Destes, 22 
pares são semelhantes em ambos os sexos e são denominados autossomos. O par restante 
compreende os cromossomos sexuais, de morfologia diferente entre si, que recebem o 
nome de X e Y. No sexo feminino existem dois cromossomos X e no masculino existem um 
cromossomo X e um Y. 



 
 

Cada espécie possui um conjunto cromossômico típico ( cariótipo ) em termos do 
número e da morfologia dos cromossomos. O número de cromossomos das diversas 
espécies biológicas é muito variável. 

O estudo morfológico dos cromossomos mostrou que há dois exemplares idênticos de 
cada em cada célula diplóide. Portanto, nos núcleos existem pares de cromossomos 
homólogos . Denominamos n o número básico de cromossomos de uma espécie, 
portanto as células diplóides apresentarão em seu núcleo 2 n cromossomos e as 
haplóides n cromossomos. 

FECUNDAÇÃO 

Espermatozóides recém ejaculados são incapazes de fecundar ovócitos secundários. Eles 
precisam passar por um processo de ativação, um período de sete horas de 
condicionamento conhecido como capacitação. Durante esse processo, as glicoproteínas 
são removidas as superfície do acrossomo. Após a capacitação, os espermatozóides não 
exibem mudança morfológica, mas mostram-se mais ativados e capazes de penetrar na 
corona radiata e zona pelúcida que envolvem o ovócito secundário. 

Em geral, os espermatozóides são capacitados no útero e nas tubas uterinas, por 
substâncias contidas nas secreções destas partes do trato genital feminino. 

Quando os espermatozóides capacitados entram em contato com a corona radiata, 
envolvem o ovócito secundário. Este sofre mudanças que resultam no desenvolvimento de 
perfurações nos seus acrossomos. Essas mudanças conhecidas como reações acrossômicas, 
estão associadas à liberação de enzimas. 

A fertilização numa seqüência de eventos que começam com o contato de um 
espermatozóide e um ovócito secundário, terminando com a fusão dos núcleos do 
espermatozóide e do óvulo e a conseqüente mistura dos cromossomos maternos e paternos 
na metáfase da primeira divisão mitótica do zigoto. 

Fases da Fertilização 

O espermatozóide passa pela corona radiata formada pelas células foliculares. A dispersão 
destas células resulta principalmente da ação de enzimas, em especial a hialuronidase, 
liberadas do acrossoma do espermatozóide O espermatozóide penetra na zona pelúcida 
seguindo o caminho formado por outras enzimas liberadas do acrossoma. A cabeça do 
espermatozóide entra em contato com a superfície do ovócito e as membranas plasmáticas 
de ambas as células se fundem. As membranas rompem-se na área de fusão, criando um 
defeito através do qual o espermatozóide pode penetrar no ovócito 



 

 

Desenvolvimento Embrionário Humano 

Semana 01 

A concepção é o momento no qual o esperma penetra no óvulo. Uma vez fertilizado denomina-
se zigoto, até que alcance o útero 3-4 dias mais tarde. 

Semana 2 

O embrião pode flutuar livremente no útero por 48 horas, antes da implantação. Após a 
implantação, ligações complexas entre a mãe e o embrião desenvolvem-se para formar a 
placenta. 

Semana 4 

O embrião tem 4-6 mm de comprimento. Um coração primitivo começa a bater. Cabeça, boca, 
fígado e intestinos começam a tomar forma. 

Semana 8 

O embrião tem agora cerca de 25 mm de comprimento. Traços faciais, membros, mãos, pés, 
dedos e unhas tornam-se aparentes. O sistema nervoso está receptivo e muitos dos órgãos 
internos começam a funcionar. 

Semana 12 

O feto tem agora 5-8 cm de comprimento e pesa quase uma onça (28,35 gramas) – 10-45g. Os 
músculos começam a desenvolver-se e os órgãos sexuais a formar-se. Começam também a 
formar-se as pálpebras, as unhas das mãos e as unhas dos pés. 

Podem ser observados movimentos espontâneos da criança. 

Semana 16 

O feto tem agora cerca de 9-14 cm de comprimento. A criança pestaneja, agarra e move a sua 
boca. O cabelo cresce na cabeça e o pêlo no corpo. 

Semana 20 

O feto pesa agora aproximadamente 250-450 g e mede cerca de 15-19 cm da cabeça aos pés. 
As glândulas sudoríferas desenvolvem-se e a pele exterior transformou-se de transparente em 
opaca. 



 
 

Semana 24 

O feto agora pode inalar, exalar e até chorar. Os olhos estão completamente formados e a 
língua desenvolveu o gosto. Sob cuidados médicos intensivos, o feto tem mais de 50% de 
hipóteses de sobreviver fora do útero. 

Semana 28 

O feto, geralmente, é capaz de viver fora do útero da mãe e será considerado prematuro à 
nascença. 

Semana 38 

Isto marca o final do período normal de gestação. A criança está agora preparada para viver 
fora do útero da sua mãe 

TIPOS DE TECIDO 

Nos animais vertebrados há quatro grandes grupos de tecidos: o muscular, o nervoso, o 
conjuntivo (abrangendo também os tecidos ósseo, cartilaginoso e sanguíneo) e o epitelial, 
constituindo subtipos específicos que irão formar os órgãos e sistemas corporais.  
 
Por exemplo: O sangue é considerado um tecido conjuntivo, com diversificadas células (as 
hemácias, os leucócitos e as plaquetas) e o plasma (água, sais minerais e diversas proteínas).  

Nos invertebrados estes tipos de tecido são basicamente os mesmos, porém com organizações 
mais simples. A maioria dos tecidos além de serem compostos de células, apresentam entre 
elas substâncias intracelulares (intersticiais). 

  

 



 

 

 

Especificação dos tecidos básicos 

 
Epitélio → reves�mento da super�cie externa do corpo (pele), os órgãos (fígado, pulmão e 
rins) e as cavidades corporais internas;  

Conjuntivo → cons�tuído por células e abundante matriz extracelulas, com função de 
preenchimento, sustentação e transporte de substâncias;  
 
Muscular → cons�tuído por células com propriedades contráteis;  
 
Nervoso → formado por células que cons�tuem o sistema nervoso central e periférico (o 
cérebro, a medula espinhal e os nervos).  

Cinco Reinos dos Seres Vivos 

Sistema de classificação em cinco reinos 

 

 

 

 



 
 

SERES VIVOS 

Esta divisão faz parte de um clássico sistema de classificação dos seres vivos. A classificação 
dos seres vivos em 5 reinos foi proposta, em 1969, pelo biólogo e botânico norte-americano 
Robert Whittaker. Ele tem como base as características fisiológicas destes seres. Como 
existem milhões de espécies de seres vivos, em nosso planeta, este sistema de classificação é 
extremamente útil. Ele facilita a identificação dos seres, as relações existentes entre as 
espécies de cada reino, além de ajudar no estudo e entendimento da evolução. 

Vale lembrar que dentro dos reinos existe um esquema de classificação interno (filo, classe, 
ordem, família e gênero), cujo objetivo é agrupar as espécies de um determinado reino, de 
acordo com características específicas. 

 



 
 

OS CINCO REINOS 

Reino Animal (Animalia) 

Principais características: são multicelulares; não possuem a capacidade de produzir seu 
próprio alimento; a maioria das espécies (cerca de 95%) são invertebrados; a minoria (cerca 
de 5%) são animais vertebrados (entre eles o ser humano); possuem a capacidade de 
locomoção. 

Exemplos de representantes deste reino: Homem, cão, gato, zebra, leão, cavalo, aranhas, 
serpentes, lagartos, sapos, caranguejo, escorpião, pato, galinha, gavião, peixes e insetos. 

  

Reino Vegetal (Plantae)  

Principais características: composto pelas plantas; são organismos eucariotos; produzem o 
próprio alimento através da fotossíntese; maioria das espécies é multicelular; com relação 
às flores e sementes, algumas espécies produzem e outras não. 

Exemplos de representantes deste reino: árvores, arbustos, gramíneas, musgos, orquídeas, 
lírios, palmeiras e samambaias. 

Reino dos Fungos (Fungi) 

Principais características: a maioria das espécies é multicelular; absorvem alimento de 
matéria orgânica, morta ou viva; geralmente se desenvolvem em locais com pouca luz e 
muita umidade; são eucariotas; a reprodução pode ser sexuada ou assexuada (depende da 
espécie). 

Exemplos de representantes deste reino: cogumelos, leveduras e bolores. 

 

 



 
 

Reino dos Protistas (Protista) 

Principais características: são eucariotas; são organismos intermediários, ou seja, 
apresentam características de animais (caso dos protozoários) e plantas (caso das algas). 

 Exemplos de representantes deste reino: amebas, flagelados, esporozoários e algas. 

Reino das Moneras (Monera) 

Principais características: são unicelulares; não apresentam núcleo organizado (são 
procariotas); são microscópicos (microrganismos); de acordo com a Biologia Evolutiva, 
foram as primeiras formas de vida que se desenvolveram em nosso planeta. 

Exemplos de representantes deste reino: bactérias, cianobactérias e arqueobactérias. 

O que é biodiversidade? O termo biodiversidade - ou diversidade biológica - descreve a 

riqueza e a variedade do mundo natural. As plantas, os animais e os microrganismos 

fornecem alimentos, remédios e boa parte da matéria-prima industrial consumida pelo ser 

humano. Para entender o que é a biodiversidade, devemos considerar o termo em dois 

níveis diferentes: todas as formas de vida, assim como os genes contidos em cada 

indivíduo, e as inter-relações, ou ecossistemas, na qual a existência de uma espécie afeta 

diretamente muitas outras. A diversidade biológica está presente em todo lugar: no meio 

dos desertos, nas tundras congeladas ou nas fontes de água sulfurosas.  

Estrutura da matéria: Tudo que existe no universo, desde estrelas e planetas até a poeira 

de nossas casas, é constituído de matéria, que pode se apresentar das mais variadas 

formas. Dividindo-se a matéria em pedaços cada vez menores, a menor partícula de 

matéria sem que a mesma perca suas características originais, é denominada molécula. Se 

dividirmos a molécula, ela perder sua característica, obtendo-se, nessa divisão, partículas 

denominadas átomos. Os átomos, por sua vez, são compostos por partículas muito 

pequenas denominadas prótons, nêutrons e elétrons. 

 Os prótons e nêutrons estão localizados no núcleo. Enquanto prótons têm carga elétrica 
positiva, os nêutrons não têm carga e os elétrons, localizados na eletrosfera, têm carga 
elétrica negativa. 



 

 

O que é uma substância?  

As substâncias são formadas por um único tipo de componente (átomos, moléculas ou 

aglomerados iônicos) e possuem propriedades constantes e definidas.  

Separação de misturas 

Os métodos de separação de misturas são utilizados com o intuito de separar todos ou a 

maioria das substâncias que formam uma mistura. A natureza, os produtos que 

adquirimos, os materiais confeccionados pelo ser humano, ou seja, de uma forma geral 

nós e tudo que nos cerca é formado por misturas (associação de substâncias). Para 

utilizarmos uma substância qualquer é fundamental realizar a separação de misturas. 
Para realizar a separação dos componentes de uma mistura é necessária a utilização de um ou 

mais métodos. Abaixo, temos uma relação de diversos métodos de separação de misturas, 

porém alguns mais utilizados em misturas homogêneas, já outros em misturas heterogêneas: 

OBS.: De uma forma geral a separação dos componentes de uma mistura quase sempre 

necessita da utilização de mais de um método. 

a) Para misturas heterogêneas 

 Catação: método de separação utilizado para separar os componentes de uma 
mistura formada por sólidos de tamanhos diferentes, ou de um sólido não 
dissolvido no líquido, utilizando recursos como as mãos, uma pinça, um pegador, 
etc, para fazer a retirada de um sólido. Exemplo: separar pedras dos grãos de 
feijão. 

 Levigação: método que utiliza a força da água para arrastar o componente menos 
denso de uma mistura formada por sólidos de diferentes densidades. Exemplo: 
separar o cascalho do ouro. 

 Ventilação: método que utiliza a força do vento para arrastar o componente 
menos denso de uma mistura formada por sólidos de diferentes densidades. 
Exemplo: separar a casca do grão de amendoim. 

 Flotação: método no qual um líquido é adicionado a uma mistura formada por 
dois sólidos, os quais não se dissolvem e um deles é mais denso, enquanto o 
outro é mais denso que o líquido. Em seguida uma decantação é realizada. 
Exemplo: adicionar água em uma mistura formada por areia e isopor. 

 Sifonação: Método no qual utilizamos mangueira, pipeta, canudo, seringa e etc, 
para retirar o líquido mais denso ou o menos denso de uma mistura formada por 
apenas líquidos. Exemplo: Separar os componentes da mistura formada por água 
e óleo. 

 Filtração: método no qual um filtro de papel retem o componente sólido de uma 
mistura formada por um sólido e um gás, ou um sólido não dissolvido em um 
líquido. Exemplo: separar a areia da água. 
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 Filtração a vácuo: é um método que acelera a velocidade da realização deuma 

filtração. Isto ocorre porque o líquido filtrado não apresenta a resistência do ar ao 
cair dentro do recipiente. Exemplo: separar areia da água ou uma mistura pastosa. 

 Decantação: Método no qual o componente menos denso da mistura (formada por 
um sólido não dissolvido em um líquido, ou entre dois líquidos que não se dissolvem) 
é posicionado encima do componente mais denso, devido a ação da gravidade. 
Exemplo: separar barro da água. 

 Separação com funil de bromo: é um equipamento específico com o qual é possível 
separar o líquido mais denso do líquido menos denso de uma mistura formada por 
líquidos imiscíveis, após a realização de uma decantação dos mesmos. Exemplo: 
separar água e óleo. 

 Centrifugação: é um método que acelera o fenômeno da decantação, quando a 
mistura é submetida a movimentos de translação em um equipamento denominado 
centrífuga 

 Separação magnética: método no qual um ímã é utilizado para retirar o componente 
metálico presente em uma mistura formada por sólidos. Exemplo: separar a limalha 
de ferro da areia. 

 Dissolução fracionada: método no qual um líquido é adicionado a uma mistura 
formada por dois sólidos com o objetivo de dissolver apenas um deles. Exemplo: 
adicionar água em uma mistura formada por sal e areia. 

 Coagulação: método no qual uma substancia é adicionada a uma mistura com o 
intuito de se unir à componentes sólidos que estejam em suspensão em um líquido. 
Exemplo: adicionar sulfato de alumínio na água em uma estação de tratamento de 
água. 

 Floculação: é um método que complementa a coagulação, já que nele a mistura é 
agitada para favorecer a ação do coagulante. 

 Tamisação: método no qual utiliza-se um peneira para separar grãos sólidos de 
tamanho maior presentes em uma mistura. Peneirar a farinha de trigo. 

b) Para misturas homogêneas: Fusão fracionada: método utilizado para separar os 
componentes de uma mistura homogênea formada apenas por sólidos que apresentam 
diferentes pontos de fusão. A mistura é aquecida até atingir o menor ponto de fusão. Assim, 
em seguida, por filtração ou peneiração, o sólido restante é separado do líquido. Exemplo: 
separação dos componentes do ouro 18 quilates. Solidificação fracionada: método utilizado 
para separar os componentes de uma mistura formada por líquidos miscíveis que 
apresentem diferentes pontos de fusão através do resfriamento da mistura. A temperatura 
é diminuída até o menor ponto de fusão para que apenas um dos componentes seja 
transformado em sólido. Exemplo: separar a parafina dos resíduos do petróleo. Evaporação: 
método utilizado quando não temos o objetivo de reutilizar o líquido presente na mistura. 
Assim, ao evaporar o sólido é separado. Exemplo: separação da água do sal em uma salinas. 
Destilação simples: método utilizado para separar os componentes de uma mistura formada 
por um sólido dissolvido em um líquido. Nele o líquido é vaporizado e em seguida 
condensado, sendo recolhido em um outro recipiente. Exemplo: separar a mistura água e 
sal. 
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 Destilação fracionada: método utilizado para separar os componentes de uma 

mistura formada por dois ou mais líquidos miscíveis (que estão dissolvidos entre si). 
A mistura é aquecida fazendo com que os líquidos sejam vaporizado, porém antes 
de serem condensados, os vapores são separados em uma coluna de fracionamento. 
Exemplo: separar a mistura formada por água e acetona. 

 Destilação por arraste de vapor: método que utiliza o calor do vapor de água sobre 
uma mistura para fazer um componente dela vaporizar. Exemplo: obtenção de 
essências a partir de plantas. 

 Leis da física ou leis naturais 
 DINÂMICA 
 Quando se fala em dinâmica de corpos, a imagem que vem à cabeça é a clássica e 

mitológica de Isaac Newton, lendo seu livro sob uma macieira. Repentinamente, 
uma maçã cai sobre a sua cabeça. Segundo consta, este foi o primeiro passo para o 
entendimento da gravidade, que atraia a maçã. 

 Com o entendimento da gravidade, vieram o entendimento de Força, e as três Leis 
de Newton. 

 Na cinemática, estuda-se o movimento sem compreender sua causa. Na dinâmica, 
estudamos a relação entre a força e movimento. 

 Força: É uma interação entre dois corpos. 
 O conceito de força é algo intuitivo, mas para compreendê-lo, pode-se basear em 

efeitos causados por ela, como: 
 Aceleração: faz com que o corpo altere a sua velocidade, quando uma força é 

aplicada. 
 Deformação: faz com que o corpo mude seu formato, quando sofre a ação de uma 

força. 
  
 Força Resultante: É a força que produz o mesmo efeito que todas as outras aplicadas 

a um corpo. 
 

 Leis de Newton 

As leis de Newton constituem os três pilares fundamentais do que chamamos Mecânica 
Clássica, que justamente por isso também é conhecida por Mecânica Newtoniana. 

  

1ª Lei de Newton - Princípio da Inércia 

 Quando estamos dentro de um carro, e este contorna uma curva, nosso corpo tende 
a permanecer com a mesma velocidade vetorial a que estava submetido antes da 
curva, isto dá a impressão que se está sendo "jogado" para o lado contrário à curva. 
Isso porque a velocidade vetorial é tangente a trajetória. 
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 Quando estamos em um carro em movimento e este freia repentinamente, nos 

sentimos como se fôssemos atirados para frente, pois nosso corpo tende a 
continuar em movimento. Estes e vários outros efeitos semelhantes são explicados 
pelo princípio da inércia, cujo enunciado é: 

"Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, e um corpo em movimento 
tende a permanecer em movimento." 

Então, conclui-se que um corpo só altera seu estado de inércia se alguém ou alguma coisa 
aplicar nele uma força resultante diferente de zero. 

2ª Lei de Newton - Princípio Fundamental da Dinâmica 

Quando aplicamos uma mesma força em dois corpos de massas diferentes observamos 
que elas não produzem aceleração igual. 

A 2ª lei de Newton diz que a Força é sempre diretamente proporcional ao produto da 
aceleração de um corpo pela sua massa, ou seja: 

 

ou em módulo: F= m.a 

Onde:  

F é a resultante de todas as forças que agem sobre o corpo (em N); 

m é a massa do corpo a qual as forças atuam (em kg); 

a é a aceleração adquirida (em m/s²). 

  

A unidade de força, no sistema internacional, é o N (Newton), que equivale a kg m/s² 
(quilograma metro por segundo ao quadrado). 

Exemplo: 

Quando um força de 12N é aplicada em um corpo de 2kg, qual é a aceleração adquirida 
por ele? 



 
 

F= m.a 

12=2a 

a= 6m/s² 

3ª Lei de Newton - Princípio da Ação e Reação 

Quando uma pessoa empurra um caixa com um força F, podemos dizer que esta é uma força 
de ação. mas conforme a 3ª lei de Newton, sempre que isso ocorre, há uma outra força com 
módulo e direção iguais, e sentido oposto a força de ação, esta é chamada força de reação. 

Esta é o princípio da ação e reação, cujo enunciado é: 

"As forças atuam sempre em pares, para toda força de ação, existe uma força de reação." 

Cinemática Escalar  

É o ramo da Física, especificamente da Mecânica, que estuda o movimento realizado pelos 
corpos sem se preocupar com suas causas. 

Ponto material 

É todo corpo cujas dimensões são desprezíveis em relação a um dado referencial. 
 
Exemplo: um transatlântico atravessando o Oceano Pacífico torna-se uma partícula quando 
comparado à dimensão do oceano. Essa partícula não impede que algum tipo de estudo seja 
feito nesse oceano. 

Corpo Extenso 

É a interferência de um corpo cujas dimensões atrapalham o estudo de determinado 
fenômeno. 

Exemplo: o mesmo transatlântico do exemplo anterior, agora ancorado em um porto. Para 
esse caso, as dimensões do transatlântico não podem ser desprezadas, porque agora estão 
sendo comparadas às dimensões do porto. 

Referencial: Também conhecido como sistema de referência, é um corpo ou um ponto que 
adotamos como referência para analisar determinado fenômeno. O referencial que 
adotamos com maior frequência é a Terra. 
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Repouso: O repouso acontece sempre que um corpo não muda a sua posição em relação a um 
dado referencial. 

Exemplo: uma pessoa sentada dentro de um ônibus encontra-se em repouso em relação à 
outra pessoa dentro do mesmo ônibus. 

Movimento 

Movimento existe quando o corpo analisado muda de posição no decorrer do tempo em 
relação a um dado referencial. 

OBS.: Não existem repouso e movimento absolutos, pois tudo depende do referencial 
adotado. 

Trajetória 

É uma linha formada pela união de todas as posições que podem ser ocupadas por um móvel 
durante o seu movimento. Essa trajetória também depende do referencial adotado. Em 
resumo, trajetória é o caminho descrito pelo móvel. 

Exemplo: Um avião apresenta velocidade constante. Em determinado momento, ele 
abandona uma carga qualquer. Essa carga cairá obedecendo a uma trajetória, mas a trajetória 
apresentada pela carga em queda livre dependerá do observador. Nesse caso, ele é o 
referencial. 

Para um observador dentro do avião, a carga abandonada terá uma trajetória retilínea, ou 
seja, uma trajetória em linha reta. Já para um observador na Terra, a trajetória do objeto será 
curvilínea, ou seja, a trajetória será uma curva. 

Espaço de um móvel: É um número real que permite a localização do móvel em sua trajetória, 
ou seja, é o valor algébrico da distância entre o móvel e a origem dos espaços. 

Deslocamento vetorial: É a medida que representa a distância entre a posição inicial e final, 
ou seja, é a mudança de posição de um móvel sobre uma trajetória. 

Distância percorrida: É a soma dos valores absolutos dos deslocamentos parciais. 

Velocidade escalar média: É a rapidez em que o móvel realiza um percurso. 
Matematicamente, é representada pela equação: 
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Vm = velocidade média; 

ΔS = variação do espaço; 

Δt = variação do tempo. 

Movimento uniforme 

O movimento uniforme ocorre quando o móvel percorre distâncias iguais em intervalos de 
tempo iguais, obedecendo à regra de que a velocidade instantânea é igual à velocidade média 
em qualquer intervalo de tempo. 

Função horária das posições 

É uma equação matemática do 1º grau que calcula a posição do corpo no decorrer do tempo 
sobre uma determinada trajetória. 

 

S = espaço final 

So = espaço inicial 

v = velocidade 

t = tempo 

Sentido Progressivo 

Quando o móvel se desloca no mesmo sentido crescente da trajetória indicada. 

Sentido Retrógrado 

Quando o móvel se desloca no sentido contrário ao indicado pela trajetória. 
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FUNÇÃO HORARIA DO ESPAÇO 

A principal característica do movimento uniforme (MU) é a velocidade escalar constante. 
Quando um móvel qualquer se movimenta com velocidade escalar constante, não existe 
variação da velocidade escalar e, como consequência, a aceleração escalar é nula. Essa 
afirmação pode parecer contraditória quando a comparamos com nossa experiência 
diária, pois, no cotidiano, acelera-se o motor para aumentar a velocidade do automóvel. 
Em uma subida, por exemplo, o motor será acelerado para que a velocidade do carro 
mantenha-se constante. 

Em Física, podemos dizer que a palavra aceleração apresenta somente um significado: a 
variação da velocidade por unidade de tempo. Dessa forma, não havendo variação da 
velocidade, não há aceleração, portanto, quando um automóvel descreve um 
movimento uniforme, ele realiza deslocamentos iguais em intervalos de tempos iguais. 

Como exemplo, vamos considerar um automóvel que se movimenta com velocidade 
constante de 80 km/h. Podemos dizer que, em 1h, ele percorrerá 80 km; em 2h, ele 
percorrerá 160 km; e assim sucessivamente, independentemente de a trajetória ser reta 
ou curva. 

 

Com base no que foi exposto, podemos relacionar o deslocamento escalar (ΔS) com a 
velocidade escalar constante (v) por meio da seguinte expressão: 

ΔS=v.Δt 

Como o deslocamento escalar representa a variação do espaço do móvel, temos: 

ΔS = Sf - Si ⇒ Sf - Si = v. Δt 

Se representarmos o espaço inicial por S0 (t = 0) e o espaço final por S, em um instante t 
qualquer, obteremos: 

S= S0+v.t 

Essa expressão é denominada de função horária do movimento uniforme. Por meio dela, 
podemos localizar, em qualquer instante, um móvel que se movimenta com velocidade 
constante, desde que saibamos seu espaço inicial e a sua velocidade. 

No movimento retilíneo uniforme a velocidade é constante e o gráfico da velocidade em 
função do tempo (V x t) é uma reta constante paralela ao eixo das abscissas. 
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No movimento retilíneo uniformemente variado a aceleração é constante e a velocidade 
é variável com o tempo. A função que determina a velocidade de um móvel em qualquer 
instante é a seguinte: 

V = V0 + αT  

Essa é uma função do primeiro grau, onde α é a aceleração constante do corpo em 
qualquer instante.  
 
Como se trata de uma função do primeiro grau, o seu gráfico é uma reta que pode 
assumir diferentes formas de acordo com o sinal da aceleração (α>0 ou α<0).  
 
Se a aceleração for positiva (α>0), a velocidade poderá assumir um dos seguintes 
aspectos gráficos: 

 
Velocidade inicial positiva 

  

 



 

 
Velocidade inicial nula 

  

 
Velocidade inicial negativa 

  

Se a aceleração for negativa (α<0), temos que o gráfico da velocidade em função do tempo 
pode assumir as seguintes formas: 

 
Velocidade inicial positiva 

  



 
 

 
Velocidade inicial nula 

  

 
Velocidade inicial negativa 

Inércia  

 

Imagine que você tomou uma nave espacial e saiu por ai passeando pelo cosmo. Numa 
região do espaço sem gravidade significativa, você sai da nave e fica lá, "flutuando" no 
espaço. 
Aí, "PLIM"! Aparece um caminhão na sua frente, parado em relação a você,e que, como não 
há gravidade no local, tambem está "flutuando". Imagine ainda que, da mesma forma, surge 
diante de você uma bicicleta. 

 



 

 

Para você, que está no espaço, sem gravidade, longe de qualquer planeta, é mais fácil 
empurrar o caminhão, a motocicleta, ou tanto faz? 
À primeira vista, parece que tanto faz, mas isso não é verdade. Se fizessemos essa experiência, 
iriamos verificar que é mais “dificil” empurrar o caminhão. 
Isso quer dizer que se empurrarmos o caminhão e a bicicleta da mesma forma (utilizando a 
mesma força), haverá um efeito maior sobre a motocicleta do que sobre o caminhão. O 
caminhão, por ter mais massa, por ser uma quantidade maior de matéria do que a bicicleta, 
resiste mais à mudança de seu estado, no caso, o de repouso. A inércia do caminhão é maior 
do que a inércia da bicicleta. A massa é definida por Newton, como a medida da quantidade 
de matéria de um corpo, mas ele tambem definiu-a como medida da inércia de um corpo. Ou 
seja, quanto maior a massa, maior a inércia do corpo, maior é a sua esistência a mudanças de 
estado de movimento. 



 
 

 

Agora, por outro lado, imagine que, em vez de empurrar a bicicleta e o caminhão, que 
estavam em repouso em relação a você, você quisesse detê-los. Você está parado fora da 
espaçonave, o caminhão e a bicicleta estão vindo com a mesma velocidade e na mesma 
direção. Qual dos dois seria mais dificil deter: o de maior ou o de menor massa? 

Seria o caminhão, o de maior massa. Então, o caminhão não só resiste mais do que a moto 
à ENTRAR em movimento, como tambem resiste mais a DETER-SE, uma vez em 
movimento. 

Isso sifnifica que o conceito de inércia é mais amplo. Não apenas os corpos em repouso 
resistem a mudança, mas tambem, os corpos já em movimento. Por definição, podemos 
entender a inércia da seguinte forma: 

"Inércia é a propriedade que a matéria tem de manter o seu estado, seja ele de 
movimento, ou seja ele de repouso." 

Fazendo um paralelo dentro dos casos exemplificados, podemos entender que quanto 
maior a massa de um corpo, maior será a sua inércia. Muito cuidado para não confundir 
"Inércia" com o "Princípio da Inércia", que é a primeira lei de Newton, tema do estudo a 
seguir. 

Princípio da Inércia  

 



 

 

Quando pensamos no movimento de uma bicicleta, à primeira vista pode parecer que ela só 
se move enquanto há força, isto é, se o ciclista não pedalar, o conjunto ciclista-bicicleta vai 
diminuir sua velocidade até parar. Para tirar a bicicleta do seue stado de repouso, é 
necessária a ação de uma força externa aplicada nos pedais. Mas, uma vez em movimento, 
se forças contrárias não atuarem sobre a bicicleta, o movimento continua perpetuamente, 
mesmo que o ciclista não pedale. 

Peguemos um ponto material qualquer. Podemos dizer que este ponto material está em 
repouso, quando nao existem forças atuando sobre ele, ou quando as forças resultantes 
que atuam sobre ele tem soma vetorial igual a zero. 

 

"Todo corpo permanece em seu estado de repouso, ou de movimento uniforme em linha 
reta, a menos que alguma força haja sobre ele" 

Em outras palavras, considere um corpo sobre o qual não atue força resultante alguma, se o 
corpo está em repouso, ele permanece em repouso. Se o corpo está em movimento 
retilíneo, com velocidade constante, ele tende a permanecer em movimento retilineo 
uniforme e permanecerá assim, indefinidamente. 

A lei da inércia nos diz como se comporta um corpo na ausência de forças, o que na 
realidade é uma situação ideal, pois na prática nunca encontramos um corpo totalmente 
livre da ação de forças. Porém, podemos encontrar situações em que existem forças 
atuando em um corpo, mas combinadas de modo que o resultado final seja nulo. Desta  



 
 

forma, tudo se passa como se não houvesse força alguma atuando no corpo. Vejamos 
alguns exemplos relacionados ao princípio da inércia: 

Imaginemos um ônibus que segue em uma rodovia a uma determinada velocidade e 
repentinamente ele seja freado pelo motorista. O que acontece com os passageiros? Eles 
subtamente serão lançados para a frente. Obedecendo ao princípio da inércia, o veículo 
parou, mas os passageiros tendem naturalmente a permanecer com a mesma velocidade 
do veículo. Dai a importancia do sinto de segurança. Diante de uma parada brusca, o cinto 
não permite que seu corpo seja jogado para frente. 

O trabalho resultante é obtido através da soma dos trabalhos de cada força aplicada ao 
corpo, ou pelo cálculo da força resultante no corpo. 

 

  

Força paralela ao deslocamento 

Quando a força é paralela ao deslocamento, ou seja, o vetor deslocamento e a força não 
formam ângulo entre si, calculamos o trabalho: 

 

 Exemplo: Qual o trabalho realizado por um força aplicada a um corpo de massa 5kg e que 
causa um aceleração de 1,5m/s² e se desloca por uma distância de 100m? 

 

Escalas Termométricas: Para que seja possível medir a temperatura de um corpo, foi 
desenvolvido um aparelho chamado termômetro. 

O termômetro mais comum é o de mercúrio, que consiste em um vidro graduado com um 
bulbo de paredes finas que é ligado a um tubo muito fino, chamado tubo capilar. 

 



 
Quando a temperatura do termômetro aumenta, as moléculas de mercúrio aumentam sua 
agitação fazendo com que este se dilate, preenchendo o tubo capilar. Para cada altura 
atingida pelo mercúrio está associada uma temperatura. 

A escala de cada termômetro corresponde a este valor de altura atingida. 

Escala Celsius 

É a escala usada no Brasil e na maior parte dos países, oficializada em 1742 pelo astrônomo 
e físico sueco Anders Celsius (1701-1744). Esta escala tem como pontos de referência a 
temperatura de congelamento da água sob pressão normal (0 °C) e a temperatura de 
ebulição da água sob pressão normal (100 °C). 

Escala Fahrenheit 

Outra escala bastante utilizada, principalmente nos países de língua inglesa, criada em 1708 
pelo físico alemão Daniel Gabriel Fahrenheit (1686-1736), tendo como referência a 
temperatura de uma mistura de gelo e cloreto de amônia (0 °F) e a temperatura do corpo 
humano (100 °F).  

Em comparação com a escala Celsius: 

0 °C = 32 °F 

100 °C = 212 °F 

Escala Kelvin 

Também conhecida como escala absoluta, foi verificada pelo físico inglês William Thompson 
(1824-1907), também conhecido como Lorde Kelvin. Esta escala tem como referência a 
temperatura do menor estado de agitação de qualquer molécula (0 K) e é calculada apartir 
da escala Celsius.  

Por convenção, não se usa "grau" para esta escala, ou seja 0 K, lê-se zero kelvin e não zero 
grau kelvin. Em comparação com a escala Celsius: 

-273 °C = 0 K 

0 °C = 273 K 

100 °C = 373 K 

Conversões entre escalas 

Para que seja possível expressar temperaturas dadas em uma certa escala para outra 
qualquer deve-se estabelecer uma convenção geométrica de semelhança. 



 
 

Por exemplo, convertendo uma temperatura qualquer dada em escala Fahrenheit para 
escala Celsius: 

 

Pelo princípio de semelhança geométrica: 

  

Exemplo: 

Qual a temperatura correspondente em escala Celsius para a temperatura 100 °F? 

 



 

 

  

Da mesma forma, pode-se estabelecer uma conversão Celsius-Fahrenheit: 

 

  

E para escala Kelvin: 

 

 

  

 


	



