
 

 

 

 

 

Olá estudantes! 

Esta semana vamos estudar na Aula Paraná de física sobre: Conservação da quantidade de movimento vetores 

e força resultante. Para ajudar em seus estudos, você está recebendo o resumo dos conteúdos. Relembrando 

que teremos 2 aulas e vamos tratar sobre: 

 

  

 

Que bom te ver por aqui novamente, nos próximos parágrafos vamos explorar um pouco sobre 

os conceitos quantidade de movimento, vetores, força resultante física e também como esses 

assuntos são importantes para entendermos um pouco mais sobre como as coisas funcionam no 

nosso dia a dia. 

Aula 11 

QUANTIDADE DE MOVIMENTO  

Também chamado de momento linear, a quantidade de movimento é a grandeza vetorial 

que resulta do produto da velocidade do corpo por sua massa. Módulo da quantidade de 

movimento é:                                                                                                         

𝐐 = 𝐦 . 𝐯  (Unidade S.I. kg ∙ m/s). É uma grandeza vetorial. 

     

Considerando a bola de futebol e a bola de ping pong batendo contra a vidraça com a mesma 

velocidade a bola de futebol quebra a vidraça, pois devido a sua massa fornece maior quantidade 

de movimento. 

Comparando as quantidades de movimento da bola de ping pong com a bola de futebol. 

AULA: 11 Quantidade de movimento 

AULA: 12 Vetores e força resultante 

Física 
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CONSERVAÇÃO DA QUANTIDADE DE MOVIMENTO 

A quantidade de movimento deve ser conservada para um sistema livre da ação de forças 

externas. Assim teremos que 

  QINICIAL = Q FINAL 

 

Desenvolvendo as equações de quantidade de movimento, obtemos a seguinte relação: 

  𝐦𝐢. 𝐯𝐢=𝐦𝐟. 𝐯𝐟 

 

Esta relação pode ser utilizada em diversas situações cotidianas para determinação de 

velocidades de objetos após uma nova situação de movimento. Por exemplo e colisão de duas bolas 

de sinuca ou dois carros, o movimento que um skate adquire após um skatista impulsioná-lo, ou a 

velocidade que um balanço atinge após ser empurrado por uma pessoa. 

 

 

Aula 12 

VETORES E FORÇA RESULTANTE. 

 

 Os vetores são representações de características de grandezas vetoriais. As grandezas 

vetoriais diferentemente das grandezas escalares, necessitam de uma orientação, ou seja, de uma 

direção e de um sentido. Por exemplo, a grandeza vetorial velocidade, necessita além de seu 

módulo, “100 km/h”, uma orientação “para leste”. Estas características de orientação, direção e 

sentido, são representadas por uma seta orientada.  

 O módulo de um vetor é expresso por um valor 

seguido de uma unidade. Na seta orientada, o módulo 

é representado pela extensão da seta. A direção é 

representada inclinação da flecha, já o sentido é dado 

pela ponta da seta, destacado pelo círculo vermelho 

da figura. 

 

 



 

 

 

 

 FORÇA RESULTANTE.                          
 A força resultante é a soma vetorial de todas as forças que atuam sobre um corpo. É ela 

quem determina a direção, sentido e a intensidade da aceleração de um corpo. 

 

Exemplo:  

Na figura a seguir, considere duas pessoas empurrando o veículo com forças F1= 500 N e F2= 

450 N. Desconsiderando o atrito, qual a força resultante sobre o veículo? 

 
 

Resolução: 

Como as forças são contrárias, a força resultante é de intensidade 50N de direção horizontal 

e com sentido para a direita.   

 

  



 

 

 

LISTA DE EXERCÍCIOS 

1) Em uma pista de patinação, um casal de bailarinos aguarda o toque musical para iniciar a apresentação. 

Assim que a música começa, o bailarino empurra a bailarina. Considerando o piso completamente liso, é 

correto afirmar: 

a) O bailarino e a bailarina movem-se em sentido opostos. 

b) O bailarino e a bailarina continuam juntos. 

c) A bailarina entra em movimento e o bailarino permanece em repouso. 

d) O bailarino e a bailarina movem-se juntos no mesmo sentido da força exercida pelo bailarino 

 

2) Uma criança, usando patins, arremessa pedras para frente. Pode-se afirmar que a criança: 

a) A criança permanece em repouso. 

b) Move-se para frente, isto é, no mesmo sentido das pedras. 

c) Move-se para trás, isto é, em sentido oposto ao das pedras. 

d) Nenhuma das anteriores. 

 

3) Um canhão de artilharia encontra-se na horizontal e dispara uma bala, que sai de seu interior a 200 m/s. 

Considerando a massa do canhão de 800kg e a massa da bala de 4kg, determine o módulo da velocidade de 

recuo do canhão. 

a) 1,0 m/s 

b) 0,5 m/s 

c) 3,0 m/s 

d) 2,0 m/s 

 

4) Um utilitário de massa 2.000 kg e um carro de massa 1.000 kg movem-se com velocidade de 108 km/h 

em uma mesma trajetória retilínea. Avalie as afirmativas abaixo e indique qual delas é verdadeira.  
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a) A quantidade de movimento é uma grandeza escalar e, portanto, não depende nem da direção nem do 

sentido da velocidade.  

b) Como o utilitário e o carro têm a mesma velocidade, a quantidade de movimento desses veículos 

também é a mesma.  

c) O vetor quantidade de movimento do utilitário tem módulo 3 X 104 kg • m/s e sempre o mesmo sentido 

do vetor velocidade. 

d) Os vetores quantidade de movimento do utilitário e do carro serão iguais caso eles tenham velocidades 

com a mesma direção e mesmo sentido.  

e) O valor da quantidade de movimento de cada um deles é diferente porque suas massas são diferentes.  

 

5) Uma caminhonete de massa m1 = 3000kg descreve uma trajetória linear com velocidade de 20 m/s. 

Determine a quantidade de movimento: 

a) 60000 Kg.m/s 

b) 45000 kg.m/s 

c) 30000 kg.m/s 

d) 90000 kg.m/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


