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Orientações gerais 

- Observe as orientações de cada tema e unidade apresentada. 

- Utilize o livro EJA no mundo do trabalho como suporte para a realização das atividades. 

- Fique atento ao material de estudo complementar e os vídeos indicados, eles são um 

material adicional que servem como auxílio. 

- Leia atentamente os exercícios. 

- Na folha de respostas coloque o seu nome, número do RM, unidade e a disciplina. 

- Acesse nosso site https://www.ceejamar.com.br/ 

 

UNIDADE 3 – O movimento e suas causas  

Tema 1:  Movimento – EJA no mundo do Trabalho. 

Estudo Complementar 

Texto: Aceleração página 70 e 71 

Tema 2:  Força – EJA no mundo do Trabalho. 

Estudo Complementar 

Texto: Força peso e força de atrito página 87 e 88. 

Texto: Força elástica página 89. 

 

 

 

https://www.ceejamar.com.br/


Unidade 3 – O movimento e suas causas 

Tema 1 – Movimento 

Imagine que você está sentado em um ponto de ônibus e logo percebe que o transporte 

se aproxima. Como o motorista está dentro do ônibus, ele e todos os passageiros se 

aproximam de você. Logo, percebemos então que o conjunto: ônibus, passageiros e 

motorista, se movimenta. As pessoas que estão dentro do ônibus não percebem o 

motorista nem se afastar e nem se aproximar, para eles (passageiros) o motorista está 

quieto, ou seja, está em repouso. Vemos então que para um mesmo evento simultâneo 

as condições de movimento e repouso são relativas e dependem de quem as observa. 

 

Faça o seguinte: deite sobre sua cama e fique quietinho. Agora faça a seguinte pergunta 

a si mesmo: Estou em movimento ou em repouso? Se você responder a pergunta com 

relação à cama na qual está deitado, com certeza você estará em repouso. Agora, imagine 

que há um observador no Sol e de lá ele vê você deitado em sua cama; como a Terra gira 

em torno do Sol e você está sobre a Terra, logo ele perceberá você em movimento. 

Vemos então que para um determinado corpo estar em movimento, a sua posição deve 

ser mudada no decurso do tempo com relação a um observador; e para um determinado 

corpo estar em repouso, a sua posição não deve mudar no decurso do tempo com relação 

a um observador. Quando escolhemos um observador para a determinação e 

identificação do estado de repouso ou movimento de um corpo, estamos estabelecendo 

o referencial ou o sistema de referências em que um evento será analisado. 

Conclui-se que movimento e repouso são relativos, ou seja, dependem do sistema de 

referência adotado. 

Velocidade escalar média  

É a medida da rapidez com que a posição de um móvel varia. A velocidade escalar média 

pode ser calculada por meio da razão entre a distância total percorrida pelo móvel e um 

determinado intervalo de tempo. A unidade de medida da grandeza velocidade, segundo 

o SI, é o metro por segundo, no entanto, outra unidade amplamente utilizada para essa 

grandeza é o quilometro por hora. 

(Fonte: Toda matéria) 

https://brasilescola.uol.com.br/fisica/sistema-internacional-unidades-si.htm


Vm =  
𝒅𝒆𝒔𝒍𝒐𝒄𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 (𝑺)

𝒕𝒆𝒎𝒑𝒐 (𝒕)
 

Sendo: Vm= velocidade média S= deslocamento  t= tempo 

Exemplo:  Um carro com velocidade de 150 km/h em 5 horas. Calcule a velocidade média. 

Vm = 
𝑺

𝒕
 ͢ Vm = 

𝟏𝟓𝟎

𝟓
 = 50 km/h 

Estudo complementar 

Texto: Aceleração página 70 e 71. 

Unidade 3 – O movimento e suas causas 

Tema 2 – Força 

Leis de Newton 

Um dos principais legados deixados por Isaac Newton foi a precisa explicação matemática 

para o movimento dos corpos. A Mecânica Newtoniana mostrou-se capaz de predizer 

a trajetória de asteroides e o surgimento das marés, tornando-se um dos marcos da 

Física por trazer equações matemáticas para a explicação de fenômenos naturais. 

Juntas, as três leis de Newton são usadas para descrever a dinâmica dos corpos, isto é, as 

causas que podem alterar seu estado de movimento. 

1ª Lei de Newton 

A Primeira Lei de Newton é chamada de Lei da Inércia. Seu enunciado original encontra-

se traduzido assim: “Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento 

uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças 

aplicadas sobre ele.” 

 

Um corpo permanecerá em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força resultante seja 

aplicada sobre ele. 

https://brasilescola.uol.com.br/fisica/um-fisico-chamado-isaac-newton.htm
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/mecanica.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/asteroides.htm


 

2ª Lei de Newton 

A Segunda Lei de Newton, também conhecida como Princípio Fundamental da 

Dinâmica, traduzida de sua forma original, é apresentada assim: “A mudança de 

movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha 

reta na qual aquela força é aplicada.” Essa lei informa que o módulo da aceleração 

produzida sobre um corpo é diretamente proporcional ao módulo da força aplicada 

sobre ele e inversamente proporcional à sua massa. 

3ª Lei de Newton 

A Terceira Lei de Newton recebe o nome de Lei da Ação e Reação. Essa lei diz que todas 

as forças surgem aos pares: ao aplicarmos uma força sobre um corpo (ação), recebemos 

desse corpo a mesma força (reação), com mesmo módulo e na mesma direção, porém 

com sentido oposto. O enunciado original da Terceira Lei de Newton encontra-se 

traduzido assim: “A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade: as 

ações mútuas de dois corpos um sobre o outro são sempre iguais e dirigidas em sentidos 

opostos.” 

 

Para toda força de ação, surge uma força de reação, com mesmo módulo e direção, porém em sentido oposto. 

(Fonte: Brasil escola) 

 

Estudo Complementar 

Texto: Força peso página 87 e 88. 

Texto: Força elástica página 89. 

 

 

 



 

C.E.E.J.A “MARIA APARECIDA PASQUALETO FIGUEIREDO” 

Ensino Fundamental 

COMPONENTE CURRICULAR - CIÊNCIAS 

 

ATIVIDADE 15 

Unidade 03 

Nome: ______________________________RM____________________ 

 

 

1. Explique com suas palavras as principais diferenças entre as leis de Newton. Para 

cada lei, escolha um exemplo do seu cotidiano. 

 

2. Explique os conceitos abaixo e cite um exemplo para cada situação. 

 

a) Movimento: 

b) Repouso: 

c) Referencial: 

 

3. Complete: 

A Primeira Lei de Newton é chamada de __________________________. Seu 

enunciado original encontra-se traduzido assim: “Todo corpo continua em seu 

estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que 

seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele.” 

 

4. A trajetória de um corpo em movimento depende do referencial. Como seria a 
trajetória de um objeto abandonado no ar por um avião em voo? Justifique sua 
resposta. 

 

 



 

5. Relacione as colunas: 
(A) 2ª Lei de Newton  (B) 3ª Lei de Newton 

 
( ) recebe o nome de Lei da Ação e Reação. Essa lei diz que todas as forças 
surgem aos pares: ao aplicarmos uma força sobre um corpo (ação), 
recebemos desse corpo a mesma força (reação), com mesmo módulo e na 
mesma direção, porém com sentido oposto.  
( ) Também conhecida como Princípio Fundamental da Dinâmica. Essa lei 
informa que o módulo da aceleração produzida sobre um corpo 
é diretamente proporcional ao módulo da força aplicada sobre ele 
e inversamente proporcional à sua massa. 
 

6. Um professor de Ciências, durante uma de suas aulas, perguntou aos alunos: “Por 
que podemos dizer que estamos todos em movimento mesmo que sentados em 
nossas carteiras?” Ao dar a resposta correta, um dos alunos disse: 

a) Porque o Sol sempre é o referencial adotado, uma vez que é o corpo mais 
massivo do sistema solar; então, estamos executando o movimento de 
translação com a Terra. 
b) Porque se adotarmos um referencial no espaço, como a Lua, a Terra estará 
em movimento e nós nos movimentamos com o planeta. 
c) Porque a Terra executa um movimento de translação ao redor de seu 
próprio eixo. 
d) Porque nada pode permanecer totalmente parado. 
 

7. A respeito da ideia de referencial, marque a alternativa correta: 
 
a) O Sol, por ter uma massa correspondente a 98% de toda a massa do sistema 
solar, deve ser sempre considerado o referencial para quaisquer fenômenos. 
b) Os fenômenos devem sempre ser analisados a partir de um referencial parado. 
c) Referencial é o corpo em movimento retilíneo uniforme a partir do qual se 
analisam os movimentos. 
d) Referencial é o corpo a partir do qual os fenômenos são analisados. 
e) O movimento e o repouso são absolutos e não dependem de um referencial. 
 
Calcule a velocidade média dos veículos com os dados abaixo: 
 

8. Carro 1 – percorreu 100km em 2hs 

9. Carro 2 – percorreu 300km em 5 hs. 

10. Carro 3 – percorreu 700km em 10hs. 

 


