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I .1 Norma física c norma 

Todo ser humano é dotado de senric 
o qual é a abstração a respeito de aI 
regra. 

Norma é a regra abstrata sobre alg 

De forma didárrca, pode-se dize 
relevantes à humanidade: as normas 

Lei flsica é a que regula a naturez 

A norma física independe de qLL 
por si própria. Trata-se de um imperai 

A ciência física estuda a norma c 
sico sucede porque é assim que tem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


