
Como estudar Física
  

A física, assim como o cálculo e a geometria analítica, são disciplinas que exigem grande dedicação 
do aluno, pois, você só aprende fazendo exercícios. É como aprender a andar de bicicleta. Você não 
aprende lendo um manual, mas, sim, tentando, caindo e perdendo o medo. Só se aprende física 
fazendo os exercícios em casa, na biblioteca ou em qualquer outro lugar. Preste bastante atenção 
nas aulas e pergunte sempre que surgir uma dúvida. Leia a teoria, marque no seu livro texto as 
equações referentes ao assunto estudado. Identifique cada símbolo, cada unidade e cada fórmula 
nova, não é preciso decorar. 
 
Um capítulo do Halliday ou uma lição de Física pode reduzir-se apenas a uma ou duas páginas de 
teoria e mais uma ou duas páginas de exercícios. Você poderia decorar o texto, mas isto não lhe 
adiantaria nada. Algumas vezes, o seu trabalho é compreender uma lei. Depois de compreender essa 
lei - e a lei é muitas vezes expressa por uma equação -  se você puder explicar essa lei “dizer de que 
se trata”  e aplicar esta lei na resolução de problemas, você terá aprendido a lição. 
Depois, é só começar a fazer os exercícios para fixar. Refaça os exercícios feitos em sala e também, 
claro, os demais exercícios propostos nas listas.  

  
Como resolver problemas de Física 
 
1ª ETAPA: LER O PROBLEMA: É preciso ler e interpretar o problema, quer dizer, ser capaz de 
imaginar a cena que o enunciado descreve. Nem sempre entendemos tudo o que está escrito, mas 
podemos estar atentos aos detalhes para "visualizar" corretamente o que se está dizendo. 
 
2ª ETAPA: FAZER UM ESQUEMA: Fazer um esquema ou desenho simples da situação ajuda a 
visualizá-la e a resolvê-la. Procure indicar em seus esquemas informações básicas como o sentido 
e os valores envolvidos. Preste atenção que uma frase como "dar ré" indica o sentido do 
movimento do objeto em questão. 
 
3ª ETAPA: MONTE AS EQUAÇÕES E FAÇA AS CONTAS: O final de cada capítulo do livro 
texto apresenta um resumo com todas as equações do tema abordado. Uma equação só faz sentido 
se você sabe o que ela significa. Sabemos que é possível resolver a nossa questão porque há a 
conservação da quantidade movimento total de um sistema. Quer dizer, a soma das quantidades de 
movimento antes e depois do choque deverá ter o mesmo valor. Com isso, você consegue montar as 
contas. 
 
4ª ETAPA: INTERPRETE OS VALORES. (A ETAPA MAIS IMPORTANTE!) Muito bem, você achou 
um número! Mas ainda não resolveu o problema. Não queremos saber somente o número, mas 
também o que aconteceu. O número deve nos dizer isso. Olhando para ele você deve ser capaz de 
chegar a alguma conclusão. 
DESCONFIE DOS NÚMEROS!!! Existe uma coisa que se chama erro nas contas, que pode nos 
levar a resultados errados. Pense bem no que o número está lhe dizendo e avalie se é uma coisa 
razoável. Se achar que há um erro, confira suas contas e o seu raciocínio. Se o número insistir em 
lhe dizer coisas absurdas, considere a possibilidade de que aquilo que você esperava não ser 
realmente o que acontece na prática. 
 
Veja um exemplo de resolução de um problema de física. 
 
Um exercício que com freqüência cai nos vestibulares. 
  
Um trem cargueiro de 150m, a 50 km/h precisa passar por uma ponte de 300m de comprimento. 
Calcular o tempo necessário para este trem cargueiro atravessar a ponte citada. 



Inicialmente você deve ler o problema com muita atenção, identificar as teorias estudadas e anotar 
os dados. Logicamente, ao invés de um trem, o exercício poderá tratar de um caminhão, carro, 
navio ou outro meio de transporte e ao invés de uma ponte, pode estar um túnel, por exemplo. Em 
suma, muitos exercícios seguem a mesma linha de raciocínio.  
  
Você já percebeu que se trata de um problema com Movimento Retilíneo Uniforme, pois, em 
nenhum momento se fala de aceleração ou que o trem saiu de repouso, variando a sua velocidade. 
Só se fala que o trem está a uma velocidade de 50 km/h. 
  
Os dados fornecidos são: 
Velocidade ⇒  v = 50 km/h 
Comprimento do trem ⇒ l = 150 m 
Comprimento da ponte ⇒ L = 300m 
  
Veja que a velocidade está em km/h e a unidade de distância está em m (metros). Para facilitar os 
nossos cálculos vamos transformar km/h em m/s.   
  
Para transformar de km/h para m/s, divide-se por 3,6 (veremos no cap. 2 em Movimento 
Unidimensional); 
  
Velocidade ⇒ 50 km/h : 3,6 = 13,89 m/s 
  
Uma dica importante é que na física tudo depende de um referencial (R) e de um ponto material 
(Pm). Imaginar que um objeto extenso “grande” como um trem seja representado por um ponto é 
um recurso útil para resolução de exercícios em física. Vamos pegar como ponto material (Pm), o 
farol dianteiro do trem e como referencial (R) a entrada da ponte. 
            
                       Ponte                    Trem    
                       300m                    150m   
                         R                        Pm                 
O farol deverá percorrer os 300 m da ponte mais os 150 m de comprimento do trem. Sendo assim, 
somamos o comprimento da ponte e o comprimento do trem que vai dar um total de 450 m. 
Fazemos isso, porque o trem só terá atravessado completamente a ponte, quando o ponto material (o 
farol dianteiro) estiver a 150m da saída da ponte e 450m da entrada da ponte. Este comprimento 
total é o deslocamento Δx do nosso ponto material (o farol do trem). 
  
Verificando as equações para este movimento que a cinemática apresenta chegamos a: v = Δx/Δt. 
Isolamos nesta equação a variável solicitada no problema que chamamos de incógnita. O Δt é o 
intervalo de tempo que o trem levará para atravessar a ponte com v a velocidade. Assim sendo, 
temos: Δt = Δx/v. Agora é só substituir os dados do problema nesta fórmula. 
Resolvendo: Δt = Δx/v ⇒ Δt = 450m/13,89m/s ⇒ Δt = 32,40 s. 
  
Ou seja, o tempo que o trem cargueiro gasta para atravessar a ponte é igual a 32,40 s (segundos). 
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