
 

 

Tarefa Mínima 16 – 7º Ano – Física 

Prof. Yuri 
 
01. Podemos dizer que força é uma grandeza física vetorial que está associada a variação do movimento de um 

corpo, matematicamente temos ainda que F=m.a , ou seja, a força é o resultado do produto da massa pela 
aceleração. 

 
02. Máquina simples é toda ferramenta que diminui o esforço necessário para uma tarefa. Podemos dar como 

exemplo as alavancas, plano inclinado, cunha, etc ... 
 

03. Uma alavanca pode ser construída utilizando uma barra fixa e um ponto de apoio. 
 
04.  

a) Na alavanca interpotente, a força potente fica entre o ponto de apoio e força resistente. 

b) Na alavanca inter-resistente, a força resistente fica entre o ponto de apoio e a força potente. 
c) Na alavanca interfixa, o ponto de apoio fica entre a força potente e a resistente. 

 
05. É mais fácil abrir a porta pela maçaneta. Isso ocorre por causa de uma grandeza chamada torque, que é 

tanto maior quanto maior for a distância da força potente até o ponto de rotação.  
 
06. Para potencializar as capacidades de uma alavanca duas são as possibilidades, ou eu aumento a minha 

força potente ou aumento o tamanho da alavanca, aumentando a distância da força potente até o ponto de 
rotação. 

 
07. Alicate: Interfixa 

Pinça: Interpotente 
Quebra-nozes: inter-resistente 
Carrinho de mão: inter-resistente 

Abridor de garrafa: inter-resistente 
 
08. Para que eu consiga erguer um objeto verticalmente a força que eu tenho que fazer deve ser maior ou 

igual o peso do objeto. Logicamente, para iniciar o movimento a força deve ser ligeiramente maior, porém 
após iniciado o movimento a força pode ser igual. 

 

09. O plano inclinado facilita a tarefa de erguer um objeto pois nele o esforço necessário é apenas de uma 
parte (componente) do peso e não o peso completo. 

 
10. A cunha oferece vantagem uma vez que ela muda a direção da força potente que eu aplico sobre um 

objeto. 
 


