
 

 

 

 

 

 

EXERCÍCIOS GRAVITAÇÃO 

 

01. A lei da gravitação universal de Newton diz que: 

a) os corpos se atraem na razão inversa de suas massas e na razão direta do quadrado de suas distâncias. 

b) os corpos se atraem na razão direta de suas massas e na razão inversa do quadrado de suas distâncias. 

c) os corpos se atraem na razão direta de suas massas e na razão inversa de suas distâncias.  

d) os corpos se atraem na razão inversa de suas massas e na razão direta de suas distâncias. 

e) os corpos se atraem na razão direta do quadrado de suas massas na razão inversa de suas distâncias. 

 

02. A força de atração gravitacional entre dois corpos sobre a superfície da Terra é muito fraca quando 

comparada com a ação da própria Terra, podendo ser considerada desprezível. Se um bloco de concreto de 

massa 8,0 kg está a 2,0 m de um outro de massa 5,0 kg, a intensidade da força de atração gravitacional entre 

eles será, em newtons, igual a: 

Dado: G = 6,7 · 10–11 N · m2/kg2 

a) 1,3 · 10–9 

b) 4,2 · 10–9 

c) 6,7 · 10–10 

d) 7,8 · 10–10 

e) 9,3 · 10–11 

 

03.  A força de atração gravitacional entre um rapaz de massa 70 kg que se encontra a 10 m de uma jovem de 

massa 50 kg é, aproximadamente: Dado: G = 6,7 · 10–11 N · m2/kg2 

a) 8,7 · 10–8 N 

b) 2,3 · 10–11 N 

c) 2,3 · 10–9 N 

d) 2,3 · 10–12 N 

e) 6,7 · 10–9 N 

 

04. Durante o movimento de um cometa em sua órbita ao redor do Sol e sendo: 

M = massa do sol; 

m = massa do cometa (suposta constante); 

d = distância entre ambos; 

F = intensidade da força de atração gravitacional entre eles, a alternativa que não apresenta um valor constante  

é:  
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05. Seja �⃗� a força de atração do Sol sobre um planeta. Se a massa do Sol se tornasse três vezes maior, a do 

planeta, cinco vezes maior, e a distância entre eles fosse reduzida à metade, a força de atração entre o Sol e o 

planeta passaria a ser: 

a) 3 F    

b) 15 F  

c) 7,5 F  

d) 60 F 

 

06. As marés são o fenômeno de elevação e de abaixamento do nível do mar, produzido pela atração 

gravitacional. Sendo a constante de gravitação universal G = 6,7. 10–11 Nm2/kg2, a força de atração gravitacional 

que um caminhão de 24 toneladas exerce sobre um carro de 2,0 toneladas, quando os seus centros de massa 

distam 4,0 m, vale, em newtons: 

a) 2,0 · 10–4 

b) 4,0 · 10–4 

c) 8,0 · 10–4 

d) 2,0 · 10–3 

e) 4,0 · 10–3 

 

07. Um satélite estacionário possui órbita circular equatorial a 1.600 km da superfície da Terra. Sabendo que 

o raio do equador terrestre é 6,4. 103 km, podemos dizer que nesta altura: 

a) o peso do satélite é praticamente zero, devido à ausência de gravidade terrestre no local. 

b) o peso do satélite é igual ao peso que ele teria na superfície do nosso planeta. 

c) o peso do satélite é igual a 80% do peso que ele teria na superfície do nosso planeta. 

d) o peso do satélite é igual a 64% do peso que ele teria na superfície do nosso planeta. 

e) o peso do satélite é igual a 25% do peso que ele teria na superfície do nosso planeta. 
 

08. Um objeto colocado entre dois planetas fica em equilíbrio sob a ação das forças destes. Sabendo que a massa 

do planeta A é maior que a massa do planeta B, o ponto que pode representar essa posição é:  

 

 
 

09. A força gravitacional é uma força que atua sobre dois corpos quaisquer e depende de suas massas e da 

distância entre eles. Entre a Terra e a Lua existe, portanto, uma força gravitacional. Se a distância da Lua à Terra 

caísse à metade, a força gravitacional seria: 

a) quatro vezes maior. 

b) duas vezes maior. 

c) quatro vezes menor. 

d) duas vezes menor. 

e) igual. 

 

10. A força gravitacional entre um satélite e a Terra é F. Se a massa desse satélite fosse quadruplicada e a 

distância entre o satélite e o centro da Terra aumentasse duas vezes, o valor da força gravitacional seria 

a) F/4  b) F/2   c) 3F/4  d) F  g) 2F 


