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❑APRESENTAÇÃO

❑EXERCÍCIOS

❑ATIVIDADE DE CASA
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EXERCÍCIO 01

Quando o raio médio da órbita de um planeta está em unidade
astronômica (UA), e o período de revolução está em anos terrestres, o
resultado da lei dos períodos aplicada a qualquer planeta deve tender a 1.
Qual deverá ser o raio médio da órbita de um planeta qualquer do sistema
solar, em UA, que possui período de translação de oito anos?

a) 0,5
b) 1
c) 2
d) 3
e) 4
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EXERCÍCIO 02

(UFPB) Recentemente, noticiou-se a chegada do robô Curiosity a Marte.
Antes de descer sobre a superfície, o robô orbitou em torno de Marte com
uma trajetória circular de raio R e período T. Esse mesmo satélite orbitaria
em torno da Terra com um trajetória circular de raio 3R e período 2T.
Sabendo que a Terceira Lei de Kepler é dada por:

Em que M é a massa do corpo central, e K uma constante, identifique a 
razão entre as massas da Terra e de Marte.

𝑻𝟐

𝑹𝟑
=
𝑲

𝑴
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EXERCÍCIO 03

(UERJ) Adotando o Sol como referencial, aponte a alternativa que condiz
com a 1ª Lei de Kepler da gravitação universal.

A) As órbitas planetárias são curvas quaisquer, desde que fechadas.
B) As órbitas planetárias são espiraladas.
C) As órbitas planetárias não podem ser circulares.
D) As órbitas planetárias são elípticas, com o Sol ocupando o centro da
elipse.
E) As órbitas planetárias são elípticas, com o Sol ocupando um dos focos
da elipse.
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EXERCÍCIO 04

(Unisa-SP) A 2ª Lei de Kepler permite concluir que um planeta possui:

A) maior velocidade, quando se encontra mais longe do Sol.
B) maior velocidade, quando se encontra mais perto do Sol.
C) menor velocidade, quando se encontra mais perto do Sol.
D) velocidade constante em toda sua trajetória.
E) velocidade areolar variável.
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EXERCÍCIO 05

Três Leis de Kepler: (UFSM-RS) Dois planetas A e B do Sistema Solar giram
em torno do Sol com períodos de movimento TA e TB e raios orbitais 8R e
R, respectivamente. Com base nas Leis de Kepler, é CORRETO afirmar que
a razão TA/TB é dada por:

a) 2 𝟐

b) 4 𝟐
c) 1/8

d) 8 𝟖
e) 4
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EXERCÍCIO 06

Calcule a força de atração gravitacional entre duas massas de 400 kg
distantes 4 m uma da outra. É dada a constante de gravitação universal

𝐆 = 𝟔, 𝟕 ∙ 𝟏𝟎−𝟏𝟏
𝑵𝒎𝟐

𝒌𝒈𝟐
.
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EXERCÍCIO 07

Determine a intensidade da força de atração gravitacional entre as duas
esferas homogêneas da figura ao lado. Considere a constante de

gravitação universal 𝐆 = 𝟔, 𝟕 ∙ 𝟏𝟎−𝟏𝟏
𝑵𝒎𝟐

𝒌𝒈𝟐
.

𝒎𝟏 = 𝟔 ∙ 𝟏𝟎𝟑𝒌𝒈 𝒎𝟐 = 𝟐, 𝟒 ∙ 𝟏𝟎𝟑𝒌𝒈

𝟏𝟐𝒎
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EXERCÍCIO 08

Duas partículas idênticas têm massa de 200 kg e estão separadas pela
distância de 1,0 m. Determine a força de atração gravitacional entre elas.

Considere 𝐆 = 𝟔, 𝟕 ∙ 𝟏𝟎−𝟏𝟏
𝑵𝒎𝟐

𝒌𝒈𝟐
.
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EXERCÍCIO 09

Duas partículas idênticas, de massa m, atraem-se gravitacionalmente com

força de intensidade F = 𝟔, 𝟕 ∙ 𝟏𝟎𝟓 𝐍, quando situadas a uma distância de
10 m uma da outra. Determine a massa m. Determine a massa m. Adote

𝐆 = 𝟔, 𝟕 ∙ 𝟏𝟎−𝟏𝟏
𝑵𝒎𝟐

𝒌𝒈𝟐
.
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EXERCÍCIO 10

Considerando a massa da Terra aproximadamente 𝟔, 𝟒 ∙ 𝟏𝟎𝟐𝟒 𝒌𝒈 e seu
raio aproximadamente 𝟔, 𝟒 ∙ 𝟏𝟎𝟔𝒎, determine a intensidade da força
gravitacional que ela aplica sobre um corpo de massa 1,0 kg, que repousa

na superfície. Considere 𝐆 = 𝟔, 𝟕 ∙ 𝟏𝟎−𝟏𝟏
𝑵𝒎𝟐

𝒌𝒈𝟐
.


