
EXERCÍCIO 23 – (Ita) Com os motores desligados, uma nave executa uma trajetória

circular com período de 5.400 s próxima à superfície do planeta em que orbita. Assinale

a massa específica média desse planeta.

A) 1,0 g/cm3

B) 1,8 g/cm3

C) 2,4 g/cm3

D) 4,8 g/cm3

E) 20 g/cm3

.



EXERCÍCIO 24 - (UFMG) Um satélite é colocado em órbita, e fica estacionário, sobre

um ponto fixo do equador terrestre. O satélite se mantém em órbita porque

A) A força de atração que a Terra exerce sobre o satélite equilibra a atração exercida

pela Lua sobre ele.

B) A força que o satélite exerce sobre a Terra, de acordo com a 3a lei de Newton, é igual

à força que a Terra exerce sobre o satélite, resultando disso o equilíbrio.

C) O satélite é atraído por forças iguais, aplicadas em todas as direções.

D) O satélite está a uma distância tão grande da Terra que a força gravitacional exercida

pela Terra sobre o satélite será desprezível.

E) A força de atração da Terra é a força centrípeta necessária para manter o satélite em

órbita, em torno do centro da Terra, com um período de 24 horas.



EXERCÍCIO 25 – (UFMG) Suponha que a massa da lua seja reduzida à metade do seu

valor real, sem variar o seu volume. Suponha, ainda, que ela continue na mesma órbita

em torno da terra.

Nessas condições o período de revolução da lua, TL, em torno da terra, e a aceleração

da gravidade na lua, gL, ficariam

a) TL aumentado e gL aumentada.

b) TL diminuído e gL diminuída.

c) TL inalterado e gL aumentada.

d) TL inalterado e gL diminuída.

e) TL inalterado e gL inalterada.



EXERCÍCIO 26 – (FCMMG) Um astronauta leva um objeto de 10 kg da Terra para o

planeta extra solar Pan. Sabe-se que a massa da Terra é cerca de oitenta vezes maior

que a do planeta Pan e o raio da Terra é, aproximadamente, quatro vezes maior que o

raio de Pan. Considere a aceleração gravitacional na Terra igual a 10 m/s2.

O peso desse objeto em Pan será de:

A) 2,0 newtons.

B) 5,0 newtons.

C) 20 newtons.

D) 50 newtons.



EXERCÍCIO 27 – (UFMG) Esta figura mostra dois satélites artificiais, R e S, que estão

em órbitas circulares de mesmo raio, em torno da Terra. A massa do satélite R é maior

do que a do satélite S.

Com relação ao módulo das velocidades, VR e VS, e aos períodos TR e TS, pode-se

afirmar que

a) VR < VS e TR = TS.

b) VR < VS e TR > TS.

c) VR = VS e TR = TS.

d) VR = VS e TR > TS.



EXERCÍCIO 28 – (UNESP) No dia 5 de junho de 2012, pôde-

se observar, de determinadas regiões da Terra, o fenômeno

celeste chamado trânsito de Vênus,

cuja próxima ocorrência se dará em 2117.

Tal fenômeno só é possível porque as órbitas de Vênus e da

Terra, em torno do Sol, são aproximadamente coplanares, e

porque o raio médio da órbita de Vênus é menor que o da

Terra.

Portanto, quando comparado com a Terra, Vênus tem

A) o mesmo período de rotação em torno do Sol.

B) menor período de rotação em torno do Sol.

C) menor velocidade angular média na rotação em torno do Sol.

D) menor velocidade escalar média na rotação em torno do Sol.

E) menor frequência de rotação em torno do Sol.



EXERCÍCIO 29 – (UNESP) Analise o movimento de um planeta em diversos pontos de

sua trajetória em torno do Sol, conforme aparece na figura.

Considerando os trechos entre os pontos A e B e entre os pontos C e D, pode-se

afirmar que,

A) entre A e B, a área varrida pela linha que liga o planeta ao Sol

é maior do que aquela entre C e D.

B) caso as áreas sombreadas sejam iguais, o planeta move-se

com maior velocidade escalar no trecho entre A e B.

C) caso as áreas sombreadas sejam iguais, o planeta move-se

com maior velocidade escalar no trecho entre C e D.

D) caso as áreas sombreadas sejam iguais, o planeta move-se

com a mesma velocidade nos dois trechos.

E) caso as áreas sombreadas sejam iguais, o tempo levado para

o planeta ir de A até B é maior que entre C e D.



EXERCÍCIO 30 – (UNESP) Se a massa e o raio da Terra dobrassem de valor, o peso P

de uma pessoa (ou a força com que a Terra a atrai) na superfície do planeta seria,

desconsiderando outros efeitos,

(A) quatro vezes menor.

(B) duas vezes menor.

(C) o mesmo.

(D) duas vezes maior.

(E) quatro vezes maior.



EXERCÍCIO 31 – (ITA) O raio do horizonte de eventos de um buraco negro corresponde

à esfera dentro da qual nada, nem mesmo a luz, escapa da atração gravitacional por ele

exercida. Por coincidência, esse raio pode ser calculado não relativisticamente como o

raio para o qual a velocidade de escape é igual à velocidade da luz. Qual deve ser o

raio do horizonte de eventos de um buraco negro com uma massa igual à massa da

terra?

(G = 6,7 x 10-11 m3s-2Kg-1; g = 9,8 ms-2; MTerra = 6,0 x 1024 Kg; c = 3,0 x 108 ms-1)

A) 9 m

B) 9 mm

C) 30 cm

D) 90 cm

E) 3 Km



EXERCÍCIO 31 – Considere um objeto que é lançado verticalmente da Terra com

velocidade inicial v0.

Sabendo que o objeto atinge uma altura máxima igual ao raio da Terra, DETERMINE o

valor de v0. (Despreze todas as forças dissipativas)

(Considere: G = 6,7 x 10-11 m3/s2.Kg; g = 10 m/s2; MTerra = 6 x 1024 Kg; Rterra = 6,4 x 106 m)



EXERCÍCIO 32 – (ITA) Lançado verticalmente da Terra com velocidade inicial V0, um

parafuso de massa m chega com velocidade nula na órbita de um satélite artificial,

geoestacionário em relação à Terra, que se situa na mesma vertical. Desprezando a

resistência do ar, determine a velocidade V0 em função da aceleração da gravidade g

na superfície da Terra, raio da Terra R e altura h do satélite.


