
 

 

Professor Yuri – Tarefa 22 
 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 1     

Leia a tirinha a seguir, que descreve o nosso sistema solar. Estão presentes o Sol (o maior) e os quatro 
primeiros planetas que orbitam em torno dele. 

 

 
Disponível em: <www.cbpf.br/tirinhas/>. Acesso em: 21 set. 2018. 

 
01. A atração gravitacional discutida pela Terra é 

a) dependente somente da massa do maior astro, nesse caso o Sol. 
b) dependente da velocidade que a Terra gira em torno do Sol. 
c) inversamente proporcional à distância que separa os astros. 
d) proporcional ao produto das massas do Sol e da Terra. 
e) independente da distância que separa o Sol e a Terra. 

 
02. Isaac Newton foi um dos mais célebres físicos do século XVII, por muitos considerado o pai da Mecânica 

Clássica. Entre as tantas contribuições de Newton para a Física, destaca-se a Lei da Gravitação Universal, 
que pode ser resumida no seguinte enunciado: “todo corpo atrai qualquer outro corpo com uma força 
dirigida ao longo da linha que os une, cuja intensidade é proporcional ao produto de suas massas e 
inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa”. Assim, se a distância entre a Terra e 
um meteoro for reduzida à metade, a força gravitacional exercida pela Terra sobre o meteoro: 
a) será duas vezes menor. 
b) será duas vezes maior. 
c) será quatro vezes menor. 
d) será quatro vezes maior. 
e) permanecerá a mesma. 

 
03. Analise as proposições com relação às Leis de Kepler sobre o movimento planetário. 

I. A velocidade de um planeta é maior no periélio. 
II. Os planetas movem-se em órbitas circulares, estando o Sol no centro da órbita. 
III. O período orbital de um planeta aumenta com o raio médio de sua órbita. 
IV. Os planetas movem-se em órbitas elípticas, estando o Sol em um dos focos. 
V. A velocidade de um planeta é maior no afélio. 
 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas II, III e V são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas III, IV e V são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas I, III e V são verdadeiras. 

 
04. Três satélites – I, II e III – movem-se em órbitas circulares ao redor da Terra. A massa do satélite I é m, a 

massa do satélite II é 2m e a massa do satélite III é 3m. O satélite III está em uma órbita de raio r e os 
satélites I e II estão em uma mesma órbita de raio 2r. Sendo TI, TII e TIII os períodos dos satélites em 
torno da Terra, assinale a alternativa correta. 
a) TI = TII = TIII 
b) TI < TII < TIII 
c) TI > TII > TIII 
d) TI = TII > TIII 
e) TI = TII < TIII 
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05. A figura representa a trajetória elíptica de um planeta em movimento de translação ao redor do Sol e 
quatro pontos sobre essa trajetória: M, P (periélio da órbita), N e A (afélio da órbita). 

 

 
 

O módulo da velocidade escalar desse planeta 
a) sempre aumenta no trecho MPN. 
b) sempre diminui no trecho NAM. 
c) tem o mesmo valor no ponto A e no ponto P. 
d) está aumentando no ponto M e diminuindo no ponto N. 
e) é mínimo no ponto P e máximo no ponto A. 

 
06. Leia a tirinha a seguir. 
 

 
(Disponível em: <https://dicasdeciencias.com/2011/03/28/ 

garfield-saca-tudo-de-fisica/>. Acesso em: 27 abr. 2016.) 
 

Com base no diálogo entre Jon e Garfield, expresso na tirinha, e nas Leis de Newton para a gravitação 
universal, assinale a alternativa correta. 
a) Jon quis dizer que Garfield precisa perder massa e não peso, ou seja, Jon tem a mesma ideia de um 

comerciante que usa uma balança comum. 
b) Jon sabe que, quando Garfield sobe em uma balança, ela mede exatamente sua massa com 

intensidade definida em quilograma-força. 
c) Jon percebeu a intenção de Garfield, mas sabe que, devido à constante de gravitação universal “g”, o 

peso do gato será o mesmo em qualquer planeta. 
d) Quando Garfield sobe em uma balança, ela mede exatamente seu peso aparente, visto que o ar 

funciona como um fluido hidrostático. 
e) Garfield sabe que, se ele for a um planeta cuja gravidade seja menor, o peso será menor, pois nesse 

planeta a massa aferida será menor. 
 
07. Um experimento que reproduz o efeito de gravidade zero envolve uma aeronave, com bastante espaço 

interno, na qual estão os astronautas em treinamento. Essa aeronave está em queda livre a uma grande 
altitude. Considerando essa situação, 
a) explique por que as condições desse ambiente de laboratório são semelhantes às do espaço 

interestelar. 
b) Se o experimento descrito fosse realizado noutro planeta, com uma gravidade cerca de três vezes 

maior do que a da Terra, ele funcionaria? Justifique sua resposta. 
 
08. A Terra descreve uma órbita elíptica em que o Sol ocupa um dos focos. Por isso, em certa fase do ano, a 

Terra está mais próxima do Sol (periélio) e, em outra, está mais afastada (afélio). A figura abaixo 
representa o raciocínio expresso anteriormente. 
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Como a velocidade orbital da Terra se comporta na passagem do periélio para o afélio? Justifique sua 
resposta com base na segunda Lei de Kepler (a velocidade areolar dos planetas em torno do Sol é 
constante). 

 
09. Utilize g =10 m/s2 sempre que necessário na resolução dos problemas. 

A terceira lei de Kepler diz que “o quadrado do período de revolução de um planeta (tempo para dar uma 
volta em torno do Sol) dividido pelo cubo da distância do planeta ao Sol é uma constante”. A distância da 
Terra ao Sol é equivalente a 1 UA (unidade astronômica). 
a) Entre Marte e Júpiter existe um cinturão de asteróides (vide figura). Os asteróides são corpos sólidos 

que teriam sido originados do resíduo de matéria existente por ocasião da formação do sistema solar. 
Se no lugar do cinturão de asteróides essa matéria tivesse se aglutinado formando um planeta, quanto 
duraria o ano deste planeta (tempo para dar uma volta em torno do Sol)? 

b) De acordo com a terceira lei de Kepler, o ano de Mercúrio é mais longo ou mais curto que o ano 
terrestre? 

 

 
 
10. Johannes Kepler (1571-1630) foi um cientista dedicado ao estudo do sistema solar. Uma das suas leis 

enuncia que as órbitas dos planetas, em torno do Sol, são elípticas, com o Sol situado em um dos focos 
dessas elipses. Uma das consequências dessa lei resulta na variação 
a) do módulo da aceleração da gravidade na superfície dos planetas. 
b) da quantidade de matéria gasosa presente na atmosfera dos planetas. 
c) da duração do dia e da noite em cada planeta. 
d) da duração do ano de cada planeta. 
e) da velocidade orbital de cada planeta em torno do Sol. 

 
 


