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PROFESSOR: Lélio 

1ª Parte 

1) – (PAS/UFLA – 2015) Sobre a trajetória elíptica 
realizada pela Terra em torno do Sol, ilustrado na 
figura abaixo, é CORRETO afirmar: 
 

 
 

A) O sistema mostrado na figura representa o modelo 
heliocêntrico. 
B) O sistema mostrado na figura representa o modelo 
geocêntrico. 
C) O período de evolução da Terra em torno do Sol é 
de aproximadamente 24 horas. 
D) O período de evolução da Terra em torno do Sol é 
de aproximadamente 28 dias. 
 
2) – (PISM/UFJF – 2014) Muitas teorias sobre o 
Sistema Solar se sucederam, até que, no século XVI, 
o polonês Nicolau Copérnico apresentou uma versão 
revolucionária. Para Copérnico, o Sol, e não a Terra, 
era o centro do sistema. Atualmente, o modelo aceito 
para o Sistema Solar é, basicamente, o de Copérnico, 
feitas as correções propostas pelo alemão Johannes 
Keppler e por cientistas subsequentes. 
 
Sobre Gravitação e as Leis de Kepler, considere as 
afirmativas, a seguir, verdadeiras (V) ou falsas (F). 
 
I) (  ) Adotando-se o Sol como referencial, todos os 
planetas movem-se descrevendo órbitas elípticas, 
tendo o Sol como um dos focos da elipse. 
II) (  ) O vetor posição do centro de massa de um 
planeta do Sistema Solar, em relação ao centro de 
massa do Sol, varre áreas iguais em intervalos de 
tempo iguais, não importando a posição do planeta 
em sua órbita. 
III) (  ) O vetor posição do centro de massa de um 
planeta do Sistema Solar, em relação ao centro de 
massa do Sol, varre áreas proporcionais em intervalos 
de tempo iguais, não importando a posição do planeta 
em sua órbita. 
IV) (  ) Para qualquer planeta do Sistema Solar, o 
quociente do cubo do raio médio da órbita pelo 
quadrado do período de revolução em torno do Sol é 
constante. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
B) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
C) Apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras. 
D) Apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras. 
D) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras. 
 
3 – (UFRGS – RS/2015) A elipse, na figura abaixo, 
representa a órbita de um planeta em torno de uma 
estrela S. Os pontos ao longo da elipse representam 
posições sucessivas do planeta, separadas por 
intervalos de tempos iguais. As regiões 
alternadamente coloridas representam as áreas 
varridas pelo raio da trajetória nesses intervalos de 
tempo. Na figura, em que as dimensões dos astros e 
o tamanho da órbita não estão em escala, o segmento 
de reta 𝑆𝑆𝑆𝑆���� representa o raio focal do ponto H, de 
comprimento p. 
 

 
Considerando que a única força atuante no sistema 
estrela- planeta seja a força gravitacional, são feitas 
as seguintes afirmações. 
 
 
I – As áreas S1 e S2, varridas pelo raio da trajetória, 
são iguais. 
II – O período da órbita é proporcional a p3. 
III – As velocidades tangenciais do planeta nos pontos 
A e H, VA e VH, são tais que VA > VH. 
 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I.  
B) Apenas I e II.  
C) Apenas I e III.  
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
 
4) (UFLA/PAS – 2016) – Com a ajuda de um 
telescópio, pode-se observar as luas de Júpiter e em 
uma dessas observações verifica-se que as luas de 
Júpiter se apresentam como no esquema artístico 
abaixo. A terceira lei de Kepler, que diz sobre o 
movimento dos planetas em torno do sol, pode ser 
aplicada ao caso do movimento das luas em torno de 



um planeta e ela pode ser enunciada assim “O 
quadrado do período de qualquer lua em torno do seu 
planeta é proporcional ao cubo da distância média 
entre a lua e o planeta”. Aplicando essa lei ao 
movimento das luas de Júpiter, é CORRETO afirmar: 
 

 
 

A) O período de Io é menor que o período de 
Ganymede e o período de Ganymede é menor que o 
período de Europa.  
B) O período de Io é menor que o período de 
Ganymede e o período de Ganymede é maior que o 
período de Europa.  
C) O período de Io é maior que o período de 
Ganymede e o período de Ganymede é menor que o 
período de Europa.  
D) O período de Io é maior que o período de 
Ganymede e o período de Ganymede é maior que o 
período de Europa. 
 
 
5) (UEFS - 2018) A figura representa a trajetória 
elíptica de um planeta em movimento de translação 
ao redor do Sol e quatro pontos sobre essa trajetória: 
M, P (periélio da órbita), N e A (afélio da órbita). 

 

 

O módulo da velocidade escalar desse planeta 

 

A)  sempre aumenta no trecho MPN. 
B)  sempre diminui no trecho NAM. 
C) tem o mesmo valor no ponto A e no ponto P. 
D) está aumentando no ponto M e diminuindo no 
ponto N. 
E) é mínimo no ponto P e máximo no ponto A.   

 

6) (EFOA – MG) Numa descoberta recente de dois 
planetas que estão em orbita em torno de uma mesma 
estrela distante do Sistema Solar, constatou – se que 
os que os períodos orbitais destes são T1 e T2, 
respectivamente. Determine as razões dos raios 
orbitais destes dois planetas, considerando que neste 
sistema planetário as Leis de Kepler também possam 
ser aplicadas: 

 

A)  
𝑇𝑇1
3
2

𝑇𝑇2
3
2
                    

 

B) �𝑇𝑇1
𝑇𝑇2
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3
2              

 

C) (𝑇𝑇1.𝑇𝑇2)
3
2               

 

D) �𝑇𝑇1
𝑇𝑇2
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2
3            

 

E) (𝑇𝑇1.𝑇𝑇2)
2
3 

 

7) (UEPB) O astrônomo alemão J. Kepler (1571-
1630), adepto do sistema heliocêntrico, desenvolveu 
um trabalho de grande vulto, aperfeiçoando as ideias 
de Copérnico. Em consequência, ele conseguiu 
estabelecer três leis sobre o movimento dos planetas, 
que permitiram um grande avanço no estudo da 
astronomia. Um estudante ao ter tomado 
conhecimento das leis de Kepler concluiu, segundo as 
proposições a seguir, que: 

 

I. Para a primeira lei de Kepler (lei das órbitas), o 
verão ocorre quando a Terra está mais próxima do 
Sol, e o inverno, quando ela está mais afastada. 
II. Para a segunda lei de Kepler (lei das áreas), a 
velocidade de um planeta X, em sua órbita, diminui à 
medida que ele se afasta do Sol. 
III. Para a terceira lei de Kepler (lei dos períodos), o 
período de rotação de um planeta em torno de seu 
eixo, é tanto maior quanto maior for seu período de 
revolução. 
 



Com base na análise feita, assinale a alternativa 
correta: 

 
A) apenas as proposições II e III são verdadeiras 
B) apenas as proposições I e II são verdadeiras 
C) apenas a proposição II é verdadeira 
D) apenas a proposição I é verdadeira 
E) todas as proposições são verdadeiras 
 

8) (UCB-DF) 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. 
 

9 - (EEAR) Dois corpos de massa m1 e m2 estão 
separados por uma distancia d e interagem entre si 
com uma força gravitacional F. Se duplicarmos o valor 
de m1 e reduzirmos a distância entre os corpos pela 
metade, a nova força de interação gravitacional entre 
eles, em função de F será: 

 
A) F/8  
B) F/4  
C) 4F  
D) 8F 
 

10) (ENEM) Na linha de uma tradição antiga, o 
astrônomo grego Ptolomeu (85- 165 d.C.) afirmou a 
tese do geocentrismo, segundo a qual a Terra seria o 
centro do universo, sendo que o Sol, a Lua e os 
planetas girariam em seu redor em órbitas circulares. 
A teoria de Ptolomeu resolvia de modo razoável os 
problemas astronômicos da sua época. Vários 
séculos mais tarde, o clérigo e astrônomo 

polonês Nicolau Copérnico (1473-1543), ao encontrar 
inexatidões na teoria de Ptolomeu, formulou a teoria 
do heliocentrismo, segundo a qual o Sol deveria ser 
considerado o centro do universo, com a Terra, a Lua 
e os planetas girando circularmente em torno dele. 
Por fim, o astrônomo e matemático alemão Johannes 
Kepler (1571- 1630), depois de estudar o planeta 
Marte por cerca de trinta anos, verificou que a sua 

órbita é elíptica. Esse resultado generalizou-se para 
os demais planetas. A respeito dos estudiosos citados 
no texto, é correto afirmar que 

 
A) Ptolomeu apresentou as ideias mais valiosas, por 
serem mais antigas e tradicionais. 
B) Copérnico desenvolveu a teoria do heliocentrismo 
inspirado no contexto político do Rei Sol. 
C) Copérnico viveu em uma época em que a pesquisa 
científica era livre e amplamente incentivada pelas 
autoridades. 
D) Kepler estudou o planeta Marte para atender às 
necessidades de expansão econômica e científica da 
Alemanha. 
E) Kepler apresentou uma teoria científica que, graças 
aos métodos aplicados, pôde ser testada e 
generalizada. 
 

Gabarito – 1ªParte 

 

1 – A 
2 – C 
3 - C 
4 – A 
5 – D 
6 –  
7 – C 
8 – A 
9 – B 
10 – E 

2ª Parte 

11) Sendo Mt a massa da Terra, G a constante 
universal da gravitação e r a distância do centro da 
Terra ao corpo, pode-se afirmar que o módulo da 
aceleração da gravidade é dada por: 
 
a) g = GMt/r  
b) g = GMt/r2  
c) g = GMt/r3  
d) g = Gr/Mt 
e) g = r/GMt 
 
12) Considerando que na Terra a aceleração da 
gravidade é de 10 m/s2, qual é a aceleração da 
gravidade g' em um planeta que possui a mesma 
massa e metade do diâmetro da Terra? 
 
a) g' = 10 m/s2  
b) g' = 20 m/s2  
c) g' = 5 m/s2  
d) g' = 40 m/s2 
e) g' = 2,5 m/s2 
 

13) "Perder peso" é prioridade de muitas pessoas que 
se submetem às mais diversas dietas, algumas 
absurdas do ponto de vista nutricional. O gato 
Garfield, personagem comilão, também é perseguido 
pelo padrão estético que exige magreza, mas resiste 



a fazer qualquer dieta, como mostra o "diálogo" 
abaixo: 

 

 

 

Analisando a "resposta" de Garfield, você 

 

a) concorda com ele, pois, se o seu peso se tornar 
menor em outro planeta, sua massa também 
diminuirá. 
b) discorda dele, pois o peso de um corpo independe 
da atração gravitacional exercida sobre ele pelo 
planeta. 
c) concorda com ele, pois o peso de um corpo diminui 
quando a atração gravitacional exercida pelo planeta 
sobre ele é menor. 
d) discorda dele, pois seu peso não poderá diminuir, 
se sua massa permanecer constante. 
e) discorda dele, pois, se a gravidade do outro planeta 
for menor, a massa diminui, mas o peso não se altera. 
 

14) Um satélite artificial encontra-se em equilíbrio em 
uma órbita circular em torno da Terra. Dobrando-se a 
massa desse satélite, é esperado que o raio r de sua 
órbita: 
 
a) diminua pela metade. 
b) permaneça inalterada. 
c) aumente para 2r. 
d) diminua para r/4. 
e) aumente para 4r. 
 

15) (UEL-PR) Nem sempre é possível escapar da 
influência gravitacional de um planeta. No caso da 
Terra, a velocidade mínima de escape para um corpo 
de massa m é da ordem de 11,2 km/s. Em relação a 
essa velocidade, é correto afirmar que ela: 

a) independe da massa do corpo, mas depende da 
massa da Terra. 
b) independe da massa da Terra, mas depende da 
massa do corpo. 
c) depende da massa da Terra e da massa do corpo. 
d) independe da massa da Terra e da massa do corpo. 
e) depende da massa do corpo e da massa do Sol. 
 

16) (ITA-SP) 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? 

Dados: 
massa da Terra: 6,0.1024kg 
velocidade da luz no vácuo: 3,0.108m/s 
constante de gravitação universal: 6,67.10-11 N.m2/kg2 
 

a) 9 µm. 
b) 9 mm. 
c) 30 cm. 
d) 90 cm. 
e) 3 km. 
 

17) Qual seria o valor da aceleração gravitacional na 
superfície de um planeta cujo raio é igual a duas vezes 
o raio da Terra e cuja massa é igual oito vezes à 
massa da Terra? Considere a aceleração da 
gravidade terrestre igual a 10 m/s². 

 

a) 5 m/s² 
b) 10 m/s² 
c) 20 m/s² 
d) 8 m/s² 
e) 4 m/s² 
 

8) (UEM – 2006) O astronauta Marcos Cesar Pontes 
experimentou, no espaço, a estranha sensação de 
"ausência" de peso. Esse fenômeno é conhecido por 
um nome e se deve a uma causa hoje conhecida. O 
efeito e a causa são 

a) a imponderabilidade causada pela rotação da 
estação orbital ao redor da Terra. 
b) a imponderabilidade causada pela rotação da 
estação orbital ao redor de si mesma. 
c) a impermeabilidade causada pela blindagem 
gravitacional, comum no espaço exterior. 
d) a impermeabilidade causada pelo escudo seletivo 
das placas solares da estação espacial. 
e) a imponderabilidade devido à blindagem 
antigravitacional das naves e da estação orbital. 
 

Gabarito 2ª parte 
 
11 – B 
12 – D 
13 - C 
14 – B 
15 – A 
16 – B 
17 – C 
18 – A 


