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INTRODUÇÃO AO FANTÁSTICO MUNDO DA FÍSICA

Olá, sejam muito bem vindxs! Aqui iniciamos nossos estudos sobre a Física. Você sabe o

que é a Física e o que ela estuda? 

Bem… De maneira muito simples, podemos definir a Física como a Ciência que estuda os

mais variados fenômenos naturais, buscando explicá-los, descrevê-los e prevê-los. Entretanto, ao

contrário do que muitas pessoas pensam, a Física não é uma ciência absoluta, ou seja, ela está em

constante construção/evolução e por isso, também está sujeita a erros. A qualquer momento uma

nova teoria física pode surgir e, se comprovada, pode substituir uma teoria antiga. Ao olharmos a

História da Ciência encontramos muitos exemplos de teorias que um dia foram consideradas como

verdadeiras e tiveram de passar por correções e alterações, à medida que novas descobertas iam

sendo feitas. Algumas delas foram até mesmo abandonadas e substituídas por novas teorias.

A imagem que normalmente se  tem dos físicos como gênios,  malucos e completamente

mergulhados no mundo do estudo e da pesquisa, também é um mito.  Qualquer pessoa pode se

tornar um cientista e desenvolver uma teoria revolucionária!

Figura 1 – A visão do físico como um gênio maluco é um mito.

Fonte: https://pngimage.net/doido-png-2/
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A Física desenvolve seus conhecimentos a partir de ações de uma comunidade, denominada

comunidade científica. Nela vários estudiosos fazem suas contribuições e assim, elaboram teorias e

modelos que tem como objetivo explicar, descrever e prever fenômenos naturais. 

E  onde  a  Física  está  presente?  Em  tudo! O  estudo  da  Física  é  imprescindível  para

entendermos muito do que acontece no nosso dia a dia: do porque a pipoca estoura até o lançamento

de foguetes – ah, pode parecer que essas situações não tenham nada em comum, mas ambas podem

ser explicadas pela lei dos gases, que estudaremos muito em breve. Até mesmo uma torradeira pode

lhe  ensinar  algumas  das  leis  fundamentais  da  Física  e  a  vantagem  de  se  aprender  com  uma

torradeira,  é que você provavelmente possui uma na sua casa.  A Física é incrível precisamente

porque os padrões são universais: eles existem tanto na cozinha da sua casa como nos confins do

Universo! Tudo que você aprende pode ser útil em alguma situação. 

Conhecer princípios básicos da Física transforma o mundo em uma caixinha de surpresas. O

objetivo  desse curso é  justamente  apresentar  alguns  desses  princípios  e  tentar  conectá-los  com

coisas que vemos diariamente.

Podemos dividir os conteúdos que vamos estudar em nossas aulas de Física nas seguintes

áreas: 

• Eletromagnetismo:  área  da  Física  que  estuda  os  fenômenos  elétricos,  magnéticos  e  a

interação entre eles;

• Óptica: é a parte da Física que estuda os fenômenos luminosos, os efeitos e a natureza da

luz.

• Termodinâmica: área da Física que estuda os processos envolvendo trocas de calor.

• Ondulatória: área da Física que estuda fenômenos periódicos e processos de propagação de

toda ou qualquer perturbação;

• Mecânica: área da Física que estuda os movimentos, as variações de energia e as forças que

atuam sobre corpos;
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Vamos começar  nossos  estudos discutindo três importantes conteúdos,  que formam uma
base conceitual à Física e são fundamentais para o entendimento e o desenvolvimento desta ciência.
São eles: grandezas físicas, sistema internacional de unidades e notação científica.

GRANDEZAS FÍSICAS
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Qual a sua altura? Qual a sua massa? Qual a sua vontade de passar no vestibular?

Aqui temos três perguntas e duas coisas a considerar. Na Física, constantemente, 

trabalhamos com grandezas, as chamadas grandezas físicas. Entretanto, nem tudo pode ser 

considerado uma grandeza física. Vejamos, eu posso medir a sua altura e a sua massa, mas não 

posso medir a sua vontade de passar no vestibular. Talvez você me diga que ela é enorme, que é 

tudo que você mais deseja, ainda assim, ela não é mensurável. Logo, podemos dizer que  grandezas 

físicas são aquelas grandezas que podem ser medidas, ou seja, podem ser comparadas com uma 

unidade padrão. 

Por exemplo, há diversas grandezas físicas relacionadas a um carro. Ele possui um 

comprimento, atinge uma velocidade, possui uma aceleração e seu interior está a uma determinada 

temperatura. Todas essas grandezas são mensuráveis e, portanto, são consideradas grandezas 

físicas. As grandezas físicas podem ser de dois tipos: grandezas escalares ou grandezas vetoriais. 

Grandezas escalares

Quando você está assistindo a um filme e alguém lhe pergunta quanto tempo ainda falta 

para acabar, sua resposta fica completa apenas com um número seguido de uma unidade – minutos. 

Trata-se, portanto, de uma grandeza escalar.

Grandezas escalares são aquelas que ficam perfeitamente definidas quando conhecemos o 

seu valor numérico e a sua unidade de medida. Ex.: massa, temperatura, comprimento, energia, 

tempo, etc. 
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Grandezas vetoriais

Grandezas vetoriais são aquelas que ficam perfeitamente definidas quando conhecemos, 

além do seu valor numérico e da sua unidade de medida, a sua direção e o seu sentido. Ex.: 

velocidade, aceleração, força, etc. 

Para compreender um pouco melhor o que são as grandeza vetoriais, imagine que você está 

dentro de um ônibus em movimento, seguindo por uma avenida de mão dupla; a avenida é a 

direção do ônibus e nesse caso, existem dois sentidos em que ele pode se movimentar, para um 

lado ou para outro da avenida. Esse tipo de informação, na Física, é representada por um vetor. 

Estudaremos vetores com mais detalhes, não se preocupe.

FIQUE ATENTOFIQUE ATENTO

Grandeza física é diferente de unidade de medida. Por exemplo: um carro de corrida Grandeza física é diferente de unidade de medida. Por exemplo: um carro de corrida 

pode atingir uma velocidade de  km/h. Nesse caso, a velocidade é a grandeza física e pode atingir uma velocidade de  km/h. Nesse caso, a velocidade é a grandeza física e 

km/h (quilômetros por hora) é a unidade de medida.km/h (quilômetros por hora) é a unidade de medida.



GRANDEZA UNIDADE SÍMBOLO

Comprimento metro m

Massa quilograma kg

Tempo segundos s

Temperatura kelvin K

Intensidade de corrente ampère A

Quantidade de matéria mol mol

Intensidade luminosa candela cd

SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES

Na antiguidade, a inexistência de padrões únicos para fazer medidas representava um 

grande problema para a sociedade. Somente em 1960, na chamada Conferência Geral de Pesos e 

Medidas da França, foi criado o Sistema Internacional de Unidades.

O Sistema Internacional de Unidades, abreviado pela sigla SI, é um conjunto de sete 

unidades de medida, conhecidas como unidades fundamentais, correspondentes a sete grandezas 

físicas: comprimento, massa, tempo, temperatura, intensidade de corrente, quantidade de matéria e 

intensidade luminosa (ver tabela abaixo). 
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A partir dessas sete unidades fundamentais, muitas outras são deduzidas. Por exemplo, 

quando dizemos que a velocidade de um carro é de 10m/s temos que: metro por segundo (m/s) é a 

unidade de medida da grandeza velocidade. E essa é uma unidade derivada, originada da 

combinação de duas unidades fundamentais – comprimento e tempo.

Além disso, algumas unidades recebem “nomes especiais”, mas ainda assim continuam 

sendo originadas pela combinação de unidades fundamentais. É o caso da unidade de força, o 

newton (N). Veja: [N] = [kg] . [m] 



Exemplo 2: Como podemos escrever o 0,0004 usando a potência de base 10?

Passo 1: Destacamos o número natural após os zeros. Nesse caso, o número é 4;

Passo 2: Contamos o número de casas decimais que a vírgula se deslocou, imaginando que 

a mesma partiu da frente do número natural.

Assim sendo, obtemos: 4 10-4
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NOTAÇÃO CIENTÍFICA

A notação científica é uma forma de representar números, em especial números muito 

grandes (10000) ou muito pequenos (0,0000001). Para facilitar nossos cálculos ao longo do curso, 

vamos representar esses números muito grande ou muito pequenos através de potências de base 10.

Geralmente usamos o seguinte formato:

 N . 10 x , onde N é um número maior do que 1 e menor do que 10 e x é o 

expoente da base 10

Vejamos alguns exemplos:

Exemplo 1: O cérebro humano tem cerca de 100000000000 de neurônios. Como podemos 

escrever o número de neurônios usando a potência de base 10?

Passo 1: Destacamos o número natural, que antecede os zeros. No caso do exemplo, esse é 

o número 1;

Passo 2: Contamos o número de casas decimais depois do número natural.

Assim sendo, o número de neurônios do cérebro humano é de: 1 1011
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Operações com potências de base 10Operações com potências de base 10

1. Adição e Subtração

Para somar dois números em notação científica, é necessário que os expoentes das 

potências de base 10 sejam os mesmos. Caso não sejam iguais, um dos valores deve ser 

transformado para que seu expoente seja igual um ao outro.

Exemplos: 

5,1 107 + 3,5 105 = 5,1 107 + 0,035 107 = 5,135 107

6,5 103 – 6,2 103 = 0,3 103 = 3 10 2

2. Multiplicação

Multiplicamos os números naturais e somamos os expoentes.

Exemplos:

6 105 x 5 102 = 30 107

1,2 102 x 3 105 = 3,6 10 7

3. Divisão

Dividimos os número naturais e subtraímos os expoentes.

Exemplos:

8 1012 / 2 104 = (8/2) (1012-4) = 4 108

6 10-3 / 3 10-2 = (6/3) (10 -3-(-2)) = 2 10-5



Algumas  potências  de  base  10,  por  aparecerem  frequentemente  em  livros  e  manuais,
acabaram recebendo nomes especiais, também conhecidos como prefixos. Veja a tabela abaixo: 

NOME SÍMBOLO VALOR

Tera T 1012

Giga G 109

Mega M 106

Quilo K 103

Mili m 10-3

Micro μ 10-6

Nano η 10-9

Pico ρ 10-12
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EXERCÍCIOS PARA FIXAÇÃO

Exercício 1 – Assinale a alternativa que contém apenas grandezas escalares:

a) comprimento, massa e força

b) comprimento, massa e tempo

c) temperatura, energia e velocidade

d) temperatura, massa e força

Exercício 2 – Assinale a alternativa que contém apenas grandezas vetoriais:

a) velocidade, aceleração e tempo

b) força, energia e temperatura

c) comprimento, massa e força

d) força, velocidade e aceleração

Exercício 3 – Marque a alternativa que contém apenas grandezas derivadas do SI:

a) Peso, energia, comprimento e tempo

b) Força, velocidade, aceleração e energia

c) Velocidade, aceleração, massa e tempo

d) Aceleração, temperatura, massa e intensidade de corrente

Exercício 4 – Reinaldo caminha diariamente 10 quilômetros em 2 horas. Marque a alternativa que

contém as duas grandezas do SI expressas nas informações acima:

a) Comprimento e calendário

b) Massa e temperatura

c) Comprimento e tempo

d) Tamanho e tempo

9. Auxilia – Curso Preparatório para o Exame Nacional do ensino Médio



Exercício 5 –  A carga elétrica de um próton é igual a 0,00000000000000000016 C. Assinale a

alternativa que representa corretamente esse valor em notação científica:

a) 16 10-20

b) 16 1020

c) 1,6 10-19

d) 160 10-21

Exercício 6 – Represente os números abaixo através de notação científica (potências de base 10):

a) 800.000

b) 0,00006

c) 0,00028

d) 620.000.000

Exercício 7 – Efetue as operações abaixo:

a) 7 109 + 11 1011

b) 4 106 + 7 106 – 3 105

c) 0,0002 x 0,000009

d) 10.000 : 0,0005

e) 5000 x 0,02 : 0,005
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Respostas: 1-b; 2-d; 3-b; 4-c; 5-c; 6- a) 8 105 b) 6 10-5 c) 2,8 10-4 ou 28 10-5 d) 620 106

                                7- a) 11,07 1011 ou 1,107 1012 b) 10,7 106 c) 18 10-10 ou 1,8 10-9 d) 2 107 e) 2 104

BONS ESTUDOS!BONS ESTUDOS!


