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FRENTE A-MÁQUINAS SIMPLES 2 7º ANO – FÍSICA – GABRIEL 
 

Lista 03 
 
01. Descreva o que caracteriza uma alavanca Inter – Resistente e cite dois exemplos. Explique também o 

que é a força potente e a força resistente 
 
02. Em um dia de compras com sua família, um estudante de física questionou seus pais sobre a forma 

com que eles carregavam as compras (90° entre braço e antebraço) e sua eficiência. 
 

 
 

Justifique se os pais estão certos ou errados de carregar as compras com os braços nesta posição. 
 
03. Uma pinça tem seu funcionamento baseado no princípio da alavanca, pensando nisso faça a 

representação das forças que atuam em uma pinça durante seu uso, explique o tipo de alavanca que 
ela representa e comente se a força que ela transmite é maior ou menor que a força aplicada pelos 
nossos dedos. 

 
 
04. Classifique os tipos de alavancas abaixo: 
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05. Na figura abaixo, suponha que o menino esteja empurrando a porta com uma força Fm = 5 N, atuando 
a uma distância 2 m das dobradiças (eixo de rotação), e que o homem exerça uma força Fh = 80 N, 
a uma distância de 10 cm do eixo de rotação. 

 
Nestas condições, pode-se afirmar que: 
a) a porta estaria girando no sentido de ser fechada. 
b) a porta estaria girando no sentido de ser aberta. 
c) a porta não gira em nenhum sentido. 
d) o valor do momento aplicado à porta pelo homem é maior que o valor do momento aplicado pelo 

menino. 
e) a porta estaria girando no sentido de ser fechada, pois a massa do homem é maior que a massa 

do menino. 
 
06. Um pedreiro que fazia uma obra para acessibilidade de cadeirantes se deparou com um dilema de qual 

rampa instalar. 

 
 

Justifique qual a rampa mais adequada para o acesso de um cadeirante. 
 
07. Descreva qual a vantagem mecânica que uma rampa traz e quais fatores influenciam essa vantagem.  
 


