
 

 

Tarefa 20 – Professor Yuri 

 
Avaliação Produtiva 6º Ano 
 
01. Explique a Primeira Lei de Kepler 
 
02. Explique a Segunda Lei de Kepler 
 

03. Um planeta gira, em órbita elíptica, em torno do Sol. 

 
Em qual dos pontos (A,B ou C) da figura acima o planeta terá maior velocidade? JUSTIFIQUE sua resposta. 

 
04. Estima-se que, em alguns bilhões de anos, o raio médio da órbita da Lua estará 50% maior do que é 

atualmente. O que se pode dizer do período de translação da lua? JUSTIFIQUE sua resposta 
 

05. Considere que um planeta de raio R tem dois satélites A e B que descrevem órbitas circulares, como 
ilustrado na figura a seguir. 
Desprezando a força de atração gravitacional entre os satélites, o que podemos dizer sobre os períodos dos 
dois satélites? JUSTIFIQUE sua resposta 

 
 
06. "Atualmente, o principal projeto da NASA é a preparação da viagem tripulada a Marte, prevista para a 

segunda década do século 21. Mais do que problemas técnicos, uma missão desse porte ainda é inviável 
pelo fator humano. No espaço, os astronautas sofrem de distúrbios do sono, alterações dos batimentos 
cardíacos, atrofias de músculos e ossos e depressão do sistema imunológico. Os cientistas precisam 
superar esses males antes de enviar uma tripulação para uma viagem de dois anos até Marte. A ida de 

Glenn ao espaço, aos 77 anos, faz parte desse projeto, já que os distúrbios sofridos pelos astronautas são 
semelhantes aos da velhice." (Zero Hora - 23/10/98) 
Sabe-se que a distância média de Marte ao Sol é maior que a da Terra ao Sol. Portanto, Marte leva um 
tempo igual, maior ou menor que a Terra para dar uma volta completa em torno do Sol? JUSTIFIQUE sua 
resposta. 
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07. A órbita de um planeta é elíptica e o Sol ocupa um de seus focos, como ilustrado na figura (fora de escala). 

As regiões limitadas pelos contornos OPS e MNS têm áreas iguais a A. 
 

 
 

O que se pode dizer sobre os intervalos de tempo gastos para o planeta percorrer os trechos OP e MN?  
 

08. A tabela apresenta as características de dois planetas que giram ao redor de uma mesma estrela, tal como 

os planetas do sistema solar giram em torno do Sol. 
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Sabendo-se que a 3a Lei de Kepler afirma que o quadrado do período de revolução (T2) de cada planeta em 

torno de uma estrela é diretamente proporcional ao cubo da distância média (d3) desse planeta à estrela, 
determine o período de revolução T1 do planeta 1, em segundos, em relação à estrela. 

 
09. Explique a Terceira Lei de Kepler 

 


