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Exercícios de Gravitação 
 
1. O mais famoso sistema planetário grego foi o de Cláudio Ptolomeu. Segundo o sistema de 
Ptolomeu, a Terra seria o centro do Universo. Dessa forma, cada planeta descrevia uma órbita 
circular em torno da Terra. Marque a alternativa a que o sistema planetário de Ptolomeu se refere: 

a) Sistema heliocêntrico. 
b) Sistema planetário. 
c) Sistema solar. 
d) Sistema geocêntrico. 
e) Sistema teocêntrico. 

 
 
2. A força gravitacional entre um rapaz de massa 70 kg que se encontra a 10 m de uma jovem de 
massa de 50 kg é, aproximadamente: (G = 6,7 x 10-11 Nm2/kg2) 

a) 2,3 x 10-9 N 
b) 2,3 x 10-11 N 
c) 8,7 x 10-8 N 
d) 2,3 x 10-12 N 
e) 6,7 x 10-9 N 

 
 
3. A velocidade da Terra ao passar pelo periélio em torno do sol é: 

a) Máxima 
b) Diminuída 
c) Constante como em toda trajetória 
d) O movimento da Terra é desacelerado 
e) N.D.A. 

 
 
4. Se houvesse um planeta no sistema solar 30% mais afastado do Sol que a Terra, qual seria o 
seu período de revolução em anos terrestres? 
 
 
5. A massa da Terra é cerca de 81 vezes a massa da Lua, e a distância do seu centro ao centro 
da Lua é d. Suponha que um super-herói vai da Terra à Lua na mesma direção da reta que une o 
centro desses dois corpos celestes. A que distância (em função de d) do centro da Terra a 
intensidade da força gravitacional exercida pela Terra sobre o super-herói é igual à intensidade da 
força gravitacional exercida pela Lua sobre o super-herói voador? 
 
 
6. O cometa de Halley atingiu, em 1986, sua posição mais próxima do Sol (periélio) e, no ano de 
2023, atingirá sua posição mais afastada do Sol (afélio).  
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Assinale a opção correta: 
a) Entre 1986 e 2023 o cometa terá movimento uniforme.   
b) Entre 1986 e 2023 a força gravitacional que o Sol aplica no cometa será centrípeta. 
c) Ao atingir o afélio, no ano de 2023, a energia potencial gravitacional do sistema Sol-cometa 

será máxima. 
d) A energia potencial gravitacional do sistema Sol-cometa foi máxima no ano de 1986. 
e) No ano de 2041 a energia potencial do sistema Sol-cometa será máxima.  

 
 
7. Os cientistas que se seguem deram importantes contribuições para nosso conhecimento atual 
do movimento dos planetas: 
1. Copérnico 
2. Ptolomeu 
3. Kepler 
  
Se os nomes desses homens forem arranjados em ordem do começo de suas contribuições, com 
a primeira contribuição colocada antes, a ordem correta será:  

a) 1, 2, 3 
b) 2, 3, 1 
c) 3, 1, 2 
d) 1, 3, 2 
e) 2, 1, 3   

 
 
8. Se considerarmos que a órbita da Terra em torno do Sol seja uma circunferência de raio R e 
que V e G sejam, respectivamente, o módulo da velocidade orbital da Terra e a constante de 
gravitação universal, então a massa do Sol será dada por: 

a) R V2 / G 
b) G V2 / R 
c) V2 / R G 
d) R G / V2 
e) V2 R G   

 


