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5. A enerxía e as forzas 

A enerxía é a capacidade para producir cambios nun mesmo ou noutros 

corpos. Esta enerxía podemos traspasala dun corpo a outro aplicando unha 

forza. 

1. As forzas moven os obxectos 

Unha forza é unha interacción entre dous corpos capaz de producir cambios 

no movemento. Así: 

 Unha xogadora de balonmán pon en movemento a pelota cando a lanza. 

 Un motorista detén o movemento da moto cando preme os freos e estes 

fan forza sobre as rodas. 

 Os tenistas cambian a dirección do movemento da pelota ao golpeala 

dun lado a outro da pista. 

Isto é, as forzas producen movementos ou modifícanos. 
 

A xogadora impulsa a pelota para poñela en movemento. 

 
O motor da moto exerce forza sobre as rodas para que estas xiren. 

 
O tenista exerce unha forza sobre a pelota ao golpeala coa raqueta. 

2. As forzas deforman os obxectos 

Unha forza tamén pode cambiar a forma dun obxecto. 

 
O oleiro, ao facer forza sobre a arxila dálle forma. 
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Por exemplo, imaxina un oleiro que está a fabricar un floreiro. O oleiro dálles 

forma aos obxectos que fabrica facendo forza coas súas mans sobre a arxila. 

Isto é, as forzas producen deformacións nos obxectos sobre os que se 

aplican. 

Algo parecido sucede cos obxectos elásticos. Cando estiras unha goma falo 

exercendo forza nos seus extremos. 

Forzas e estruturas 

Imaxinas unha casa feita de follas de papel? Non soportaría o noso peso, nin 

o dos mobles, nin a forza do vento... Para poder facer construcións (casas, 

edificios, pontes...) que resistan estas forzas hai que ter en conta tanto a 

resistencia do material utilizado así como tamén a forma que se lle dea. 

 
A estrutura é como o esqueleto da casa. 

Por iso, as construcións posúen unha estrutura (piares, vigas...) deseñada 

para protexelas. 

Para que poida cumprir a súa función a estrutura debe ser: 

 Estable. Para evitar que as forzas envorquen a estrutura. 

 Resistente. Isto impide que rompa parcial ou totalmente cando se exerce 

forza sobre ela. 

Unha estrutura constrúese con materiais resistentes, como o formigón 

armado ou o aceiro. 
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A forma da estrutura é moi importante. Así, a ponte a que está formada por unha 

estrutura con forma de rectángulos é inestable, xa que unha forza lateral a fai deformar. 

Non obstante, a ponte b que ten unha estrutura formada por triángulos é máis estable 

e resistente. 

ACTIVIDADES 

1.Que elemento dunha moto exerce forza para que se deteña? 

2.Que cambios experimenta unha pelota ao longo dun partido de tenis? 

3.Fai unha listaxe de cinco obxectos que se deformen ao aplicarlles unha 

forza. 

4.Constrúe con paus de xeado unha estrutura cadrada. Poderás comprobar 

que se deforma ao aplicar unha forza. Que farías para facela máis estable? 

5.Hai forzas que producen deformacións nun corpo. Explica o que acontece 

cando se exerce forza cos dedos sobre un bloque de plastilina. 

6.Indica se as afirmacións seguintes son verdadeiras ou falsas: 

A enerxía produce cambios de humor nas persoas. 

As forzas poñen en movemento os obxectos 

Para modelar a arxila, o oleiro fai forza coas mans 

A enerxía traspásase dun corpo a outro aplicando unha forza 

As forzas aumentan a temperatura dos corpos 

As forzas poñen en movemento os corpos, e despois estes detéñense sós 

 


