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Gravitaçao Universal 1ª SÉRIE– FÍSICA – WESLEY 

 
Semana 34 – Atividades 

 
01. A Terra atrai a Lua com uma força gravitacional que é:  

a) de natureza cósmica.  
b) idêntica àquela verificada entre os demais planetas.  
c) da mesma natureza daquela com que um motor impulsiona um veículo.  
d) um pouco menor que a força com que a Lua atrai a Terra.  
e) da mesma natureza daquela que faz com que uma fruta caia de uma árvore. 

 
02. A Lei da Gravitação Universal de Newton é expressa por  em que “G” é uma constante de 

proporcionalidade, “M” é a massa de um objeto maior, “m” é a massa de um objeto menor, “r” é a 
distância entre os centros de gravidade dos objetos e o sinal negativo corresponde à força atrativa. 

 
De acordo com a Lei de Gravitação Universal de Newton, se a distância entre um par de objetos é 
triplicada, a força é equivalente a (o) 
a) um nono do valor original. 
b) um terço do valor original. 
c) três vezes o valor original. 
d) nove vezes o valor original. 
e) mesmo valor que a original. 

 
03. A força da gravidade sobre uma massa m acima da superfície e a uma distância d do centro da Terra 

é dada por mGM/d2, onde M é a massa da Terra e G é a constante de gravitação universal. Assim, a 
aceleração da gravidade sobre o corpo de massa m pode ser corretamente escrita como 
a) mG/d2. 
b) GM/d2. 
c) mGM/d2. 
d) mM/d2. 

 
04. 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. 

 
05. A lei de gravitação universal nos dá a equação da força de interação mútua entre todos os corpos 

massivos do universo. Assim sendo, é possível calcular a força com que a Terra atrai e é atraída pelos 
demais corpos do universo. Um satélite cuja massa é de 103 kg foi colocado em órbita e em repouso 
a uma distância de 103 km, a partir da superfície média da Terra. Sabendo que o raio médio da Terra 
é de 6400 km, pode-se afirmar que a força de atração gravitacional entre a Terra e esse satélite é 
aproximadamente de 
 
Dados: considere que a massa da Terra é igual a 6 1024 kg e que a constante de gravitação universal 
é igual a 6,67 10–11 N.m2/kg2. 
 
a) 1000 N. 
b) 5000 N. 
c) 5600 N. 
d) 7300 N. 
e) 3700 N. 
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06. Conta a lenda que, repousando sob uma macieira, Isaac Newton foi atingido por uma maçã, e isso 
levou à descoberta da teoria da gravidade. Trata-se, porém, de uma historieta apenas, sem qualquer 
registro histórico que a sustente. No entanto, é possível usar essa história como pano de fundo para 
estimar a massa da Terra. Considere que a massa da maçã é 150 g, o raio da Terra é da ordem de 
6,4106m, g = 10 m/s2 e a constante gravitacional G é da ordem de 6,710–11 Nm2/kg2. Se a maçã 
está em repouso no solo, a massa estimada da Terra é da ordem de  
a) 121020 kg 
b) 61024 kg 
c) 181020 kg 
d) 121024 kg 
e) 241020 kg 

 
07. Consideramos que o planeta Marte possui um décimo da massa da Terra e um raio igual à metade do 

raio do nosso planeta. Se o módulo da força gravitacional sobre um astronauta na superfície da Terra 
é igual a 700 N, na superfície de Marte seria igual a: 
a) 700 N  
b) 280 N  
c) 140 N  
d) 70 N  
e) 17,5 N 

 


