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1.  INTRODUÇÃO À FÍSICA
A Física (a palavra “física”, do grego physis, significa natureza) é 
a ciência que se preocupa em descrever e explicar os fenômenos 
naturais. Para isso, cria modelos idealizados das situações reais, em 
que apenas os fatores que interessam são considerados. A partir 
de conclusões sobre o comportamento de um modelo, generaliza 
o resultado de forma a explicar a situação real, e é capaz de prever 
circunstâncias futuras para o mesmo fenômeno.

1.1 Sistemas de unidades
Para medir uma grandeza, devemos compará-la com um 

padrão arbitrariamente escolhido, o qual denominamos unidade. O 
número resultante dessa comparação é chamado de valor numérico.

Ex.: 12 Newtons ou, usando o símbolo N, 12 N. Nesse caso, 12 é 
o valor numérico da força, e Newton é a unidade.

O sistema internacional de unidades
Sete unidades de base 

Unidades derivadas

Múltiplos e submúltiplos decimais das unidades

1.2 Grandezas escalares e vetoriais
Escalares: ficam totalmente definidas por um número, que 

fornece a medida, e por uma unidade.

Ex.: massa, tempo e energia.

Vetoriais: necessitam, além de medida e unidade, de uma 
orientação para ficarem totalmente definidas. A orientação é 
estabelecida por um direção e um sentido.

Ex.: velocidade, força e campo elétrico.

1.3 Notação científica 
Uma maneira prática de manipular números com grande 

quantidade de zeros é a notação científica, na qual se utiliza a 
potência de 10.

Qualquer número real K pode ser escrito como o produto 
de um número a, cujo módulo está entre 1 e 10 (incluindo o 1), por 
outro, que é uma potência de 10 com expoente inteiro (10n):

Ex.: colocar 2.000 na notação científica é escrevê-lo como 2 · 103

colocar 0,0052 na notação científica é escrevê-lo como 5,2 · 10-3

1.4 Ordem de grandeza
Determinar a ordem de grandeza de uma medida consiste 

em fornecer, como resultado, a potência de 10 mais próxima do 
valor encontrado para a grandeza.

Como obter a ordem de grandeza (OG)?

Regra prática: 

Ex.: a ordem de grandeza do raio da Terra (6,37 · 106 m).

6,37  10, aordem de grandeza do raio da Terra é dada por: 
106+1m = 107

Ex.: a ordem de grandeza da distância da Terra ao Sol 
(1,49·1011 m)

1,49  10, a ordem de grandeza da distância da Terra ao Sol 
é dada por: 1011 m

1.5 Algarismos significativos
Imagine que você esteja realizando uma medida qualquer, 

como, por exemplo, a medida do comprimento de uma barra (ver 
figura). Observe que a menor divisão da régua utilizada é de 1 mm. 
Ao tentar expressar o resultado dessa medida, você percebe que ela 
está compreendida entre 14,3 cm e 14,4 cm. A fração de milímetro 
que deverá ser acrescentada a 14,3 cm terá de ser avaliada, pois a 
régua não apresenta divisões inferiores a 1 mm.

Para fazer essa avaliação, você deverá imaginar o intervalo 
entre 14,3 cm e 14,4 cm, subdividido em 10 partes iguais, e com 
isso, a fração de milímetros, que deverá ser acrescentada a 14,3 cm, 
poderá ser obtida com razoável aproximação. Na figura podemos 
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avaliar a fração mencionada como sendo 5 décimos de milímetros, 
e o resultado da medida poderá ser expresso como 14,35 cm.

Observe que estamos seguros em relação aos algarismos 
1, 4 e 3, pois eles foram obtidos por meio das divisões inteiras da 
régua, ou seja, eles são algarismos corretos. Entretanto, o algarismo 
5 foi avaliado, isto é, você não tem muita certeza sobre seu valor e 
outra pessoa poderia avaliá-lo como sendo 4 ou 6, por exemplo. 
Por isso, esse algarismo avaliado é denominado de duvidoso ou 
algarismo inCerto.. 

Algarismos significativos de uma medida são os algarismos 
corretos e o primeiro algarismo duvidoso.

Operações com algarismos significativos
Na adição e na subtração, o resultado deve conter um 

número de casas decimais igual ao da parcela com menos casas 
decimais.

3,32 + 3,1 = 6,42  apresentamos o resultado com apenas 
uma casa decimal: 6,4.

3,37 + 3,1 = 6,47  apresentamos o resultado com uma casa 
decimal e, levando em conta a regra do arredondamento, obtemos: 
6,5.

Na multiplicação ou na divisão, devemos apresentar o 
resultado com o número de algarismos significativos igual ao do 
fator que possui o menor número de algarismos significativos.

2,31 . 1,4 = 3,234  apresentamos o resultado com dois 
algarismos significativos: 3,2.

OBS: como se faz o arredondamento?

Sendo o primeiro algarismo abandonado menor que 5, 
mantemos o valor do último algarismo significativo; ou se o primeiro 
algarismo a ser abandonado for maior ou igual a 5, acrescentamos 
uma unidade ao último algarismo significativo.
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