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01. (UFT TO/2019) A órbita de um asteroide em torno do sol 
possui raio médio de 4,0 ×  1011 m. Considerando-se que o 
raio médio da órbita da Terra seja 1,0 ×  1011 m, o período 
de revolução do asteroide em anos terrestre será de:

a) 1 ano.
b) 2 anos.
c) 4 anos.
d) 8 anos.

02. (IFMT/2019) Isaac Newton foi um dos mais célebres físicos 
do século XVII, por muitos considerado o pai da Mecânica 
Clássica. Entre as tantas contribuições de Newton para a 
Física, destaca-se a Lei da Gravitação Universal, que pode 
ser resumida no seguinte enunciado: “todo corpo atrai 
qualquer outro corpo com uma força dirigida ao longo da li-
nha que os une, cuja intensidade é proporcional ao produto 
de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado 
da distância que as separa”. Assim, se a distância entre a 
Terra e um meteoro for reduzida à metade, a força gravita-
cional exercida pela Terra sobre o meteoro:

a) será duas vezes menor.
b) será duas vezes maior.
c) será quatro vezes menor.
d) será quatro vezes maior.
e) permanecerá a mesma.

03. (UEPG PR/2019) Um satélite de massa m realiza uma órbi-
ta circular de raio r em torno da Terra. Considerando que o 
raio da orbita é medido em relação ao centro da Terra, cuja 
massa é M, assinale o que for correto.
Dados: G é a constante universal da gravitação

01) Considerando apenas a força de atração gravitacional 
entre a Terra e o satélite, a velocidade do mesmo é 

r/MG ⋅ .
02) O tempo de revolução (período) do satélite em torno da 

Terra é diretamente proporcional a sua massa e inversa-
mente proporcional ao quadrado do raio de sua órbita.

04) A força de atração que a Terra exerce sobre o satélite 
é maior que a força de atração que o satélite exerce 
sobre a Terra, sendo por isso que o satélite orbita ao 
redor da Terra.

08) As acelerações da Terra e do satélite são iguais.
16) O trabalho realizado pela força gravitacional sobre o 

satélite é nulo.

04. (FAMERP SP/2018) Um satélite de massa m foi colocado 
em órbita ao redor da Terra a uma altitude h em relação à 
superfície do planeta, com velocidade angular ω .

(www.inpe.br. Adaptado.)

Para que um satélite de massa 2m possa ser colocado em 
órbita ao redor da Terra, na mesma altitude h, sua veloci-
dade angular deve ser

a) 4
3 ω⋅

b) ω

c) ω⋅2

d) 2
ω

e) 3
4 ω⋅

05. (FMABC SP/2018) No dia 16 de outubro deste ano, um 
grupo de astrônomos anunciou a observação da colisão 
de duas estrelas de nêutrons. Uma estrela de nêutrons é 
um objeto celeste extremamente denso e com diâmetro de 
aproximadamente 10 km.
Supondo que o Sol, súbita e instantaneamente, se transfor-
masse em uma estrela de nêutrons (isso não pode aconte-
cer, é apenas uma suposição), reduzindo seu diâmetro por 
um fator de 105, mas mantendo a sua massa e a mesma 
distância até a Terra, a intensidade da força gravitacional 
que o Sol, agora uma estrela de nêutrons, exerceria sobre 
a Terra, em relação à intensidade da força gravitacional 
atual, ficaria multiplicada por:

a) 10–10

b) 10–5

c) 1
d) 105

e) 1010

06. (UECE/2017) Considere o movimento de rotação de dois 
objetos presos à superfície da Terra, sendo um deles no 
equador e o outro em uma latitude norte, acima do equa-
dor. Considerando somente a rotação da Terra, para que 
a velocidade tangencial do objeto que está a norte seja a 
metade da velocidade do que está no equador, sua latitude 
deve ser

a) 60º.
b) 45º.
c) 30º.
d) 0,5º.
e) 90º.

07. (Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública/2017)   
Missões espaciais conduzidas por satélites artificiais po-
dem explorar o ambiente na órbita da Terra, o que permite 
um número crescente de atividades de pesquisas em di-
versos ramos da ciência.
Considere-se a Terra esférica com raio R e massa M e um 
satélite de massa m que se encontra em uma órbita circular 
de raio r a uma altitude h em relação à superfície terrestre.
Com base nos conhecimentos de Mecânica, sendo G a 
constante de gravitação universal, pode-se afirmar:
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a) a força resultante sobre ele é nula, pois a força centrí-
peta é igual à força centrífuga.

b) como no espaço não existe gravidade, ele permanece 
em repouso em relação a um ponto fixo na superfície 
da Terra.

c) o satélite somente permanece em repouso em relação 
à Terra se mantiver acionados jatos propulsores no 
sentido oposto ao movimento de queda.

d) a força de atração gravitacional da Terra é a respon-
sável por ele estar em repouso em relação a um ponto 
fixo na superfície da Terra.

e) por estar fora da atmosfera terrestre, seu peso é nulo.

10. (UFSC/2017) O filme John Carter – Entre dois Mundos con-
ta a história de um veterano da Guerra Civil Americana que 
de forma surpreendente é transportado para Marte, onde 
se envolve em um conflito entre os habitantes do planeta. 
O filme tenta explorar a diferença entre as acelerações gra-
vitacionais da Terra e de Marte, que em boa aproximação 
tem 10% da massa da Terra e metade do raio da Terra, 
para atribuir ao personagem força e agilidade superiores 
às dos nativos, como na cena de um salto, mostrada na 
figura abaixo.

Disponível em: <http://www.ocamundongo.com.br/entrevista-com-taylor-
-kitsch-de-john-carter/>. Acesso em: 28 set. 2016.

Com base na figura e nos dados acima, é correto afirmar 
que:

01) considerando-se a diferença das acelerações gravita-
cionais da Terra e de Marte, o salto dado pelo persona-
gem John Carter não é exagerado.

02) a aceleração gravitacional de Marte é 0,4 vezes a da 
Terra.

04) a equação para o Movimento Horizontal para um 
lançamento de projéteis em Marte teria a forma 

( )o oxx x 2,5v t= + .
08) a equação do Alcance Máximo para um lançamento de 

projéteis em Marte teria a forma 








 θ
=

Terra

o
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16) a duração do ano em Marte, em dias terrestres, é maior 
que na Terra porque a aceleração gravitacional do pla-
neta é menor que a da Terra.

32) após a fronteira da atmosfera de Marte, a aceleração 
gravitacional é nula.

11. (UECE/2016) 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 corretamen-
te escrita como

a) mG/d2.
b) GM/d2.
c) mGM/d2.
d) mM/d2.
e) Gm/d2.

a) A velocidade orbital do satélite é determinada pela ex-

pressão 

1
2Gm

R h
 
 + 

.

b) O período de revolução do satélite é determinado pela 

expressão 
1
2r

2
GM

 π 
 

.

c) A energia cinética do satélite em órbita é determinada 

pela expressão GMm
2r

.

d) Os objetos abandonados no interior do satélite flutuam 
porque se encontram fora do campo gravitacional da 
Terra.

e) A energia potencial gravitacional do satélite, adotando-
-se referencial no infinito, é diretamente proporcional à 
altitude.

08. (IFSC/2017) De acordo com a lei da gravitação universal 
de Newton, a atração gravitacional entre dois corpos é di-
retamente proporcional ao produto de suas massas e inver-
samente proporcional ao quadrado da distância entre eles.
Com base nesta lei e considerando que a tabela abaixo 
fornece valores aproximados das massas e raios dos pla-
netas em relação à Terra, analise as afirmações a seguir e 
marque no cartão-resposta a soma da(s) proposição(ões) 
CORRETA(S).

01) A intensidade da força que Júpiter exerce sobre um 
corpo na sua superfície é aproximadamente 29 vezes 
maior que a intensidade da força que a Terra exerce 
sobre o mesmo corpo na superfície terrestre.

02) A aceleração da gravidade sobre um corpo a uma al-
tura h da superfície terrestre será dada pela relação 

2h

MG
g

⋅
=

.
04) A força que a Terra exerce sobre Saturno é menor que 

a força que Saturno exerce sobre a Terra.
08) Se considerarmos que a aceleração da gravidade na 

Terra é igual a 9,8 m/s2, a aceleração da gravidade em 
Urano será de aproximadamente 8,6 m/s2.

16) A intensidade da força que Saturno exerce sobre um 
corpo na sua superfície é aproximadamente 11 vezes 
maior que a intensidade da força que a Terra exerce 
sobre o mesmo corpo na superfície terrestre.

32) A força de atração gravitacional exercida pela Terra so-
bre um objeto em sua superfície é equivalente ao peso 
desse objeto.

09.  (UFJF MG/2017) Um satélite geoestacionário é um saté-
lite que se move em uma órbita circular acima do Equador 
da Terra seguindo o movimento de rotação do planeta em 
uma altitude de 35.786 km. Nesta órbita, o satélite parece 
parado em relação a um observador na Terra. Satélites de 
comunicação, como os de TV por assinatura, são geral-
mente colocados nestas órbitas geoestacionárias. Assim, 
as antenas colocadas nas casas dos consumidores podem 
ser apontadas diretamente para o satélite para receber o 
sinal. Sobre um satélite geoestacionário é correto afirmar 
que:
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12. (FUVEST SP/2016) A Estação Espacial Internacional or-
bita a Terra em uma altitude h. A aceleração da gravidade 
terrestre dentro dessa espaçonave é

a) nula.

b) 

2

T
T R

h
g 









c) 

2

T

T
T R

hR
g 







 −

d) 

2

T

T
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e) 

2

T

T
T hR

hR
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+
−

Note e adote:
gT é a aceleração da gravidade na superfície da Terra.
RT é o raio da Terra.

13. (FGV/2016) A nave americana New Horizons passou, re-
centemente, bem perto da superfície de Plutão, revelando 
importantes informações a respeito desse planeta anão. 
Ela orbitou a uma distância d do centro de Plutão, cuja 
massa é 500 vezes menor que a da Terra, com uma ve-
locidade orbital VP. Se orbitasse ao redor da Terra, a uma 
distância 2d de seu centro, sua velocidade orbital seria VT. 

A relação VT/VP entre essas velocidades valeria 10  mul-
tiplicada pelo fator

a) 2.
b) 3.
c) 4.
d) 5.
e) 10.

14. (ESPCEX/2015) Um satélite esférico, homogêneo e de 
massa m, gira com velocidade angular constante em torno 
de um planeta esférico, homogêneo e de massa M, em 
uma órbita circular de raio R e período T, conforme figura 
abaixo. Considerando G a constante de gravitação univer-
sal, a massa do planeta em função de R, T e G é:

a) 
2 34 R

TG
π   d)  

2

2

4 R
T G
π

b) 2 24 R
TG
π   e)  

2 3

2

4 R
T G
π

c) 
2 2

2

4 R
T G
π

15. (PUCCAMP SP/2015) A força de atração gravitacional en-
tre dois corpos, de massas m1 e m2 e separados pela dis-

tância r, é dada pela expressão 2
21

r

mm
GF

⋅
⋅= , sendo G a 

constante universal de gravitação.
Na superfície da Terra, a aceleração de queda livre tem inten-
sidade g. Na superfície de outro corpo celeste, de massa igual 
à metade da massa da Terra e de raio igual ao dobro do raio 
terrestre, a aceleração da gravidade terá intensidade:

a) 2.g  d)  g/2
b) g/4  e)  g/8
c) g

16. (UESB BA/2018) A descoberta do planeta Netuno é con-
siderada um trunfo da astronomia, pois é, até os dias de 
hoje, uma área que desperta o interesse de inúmeros cien-
tistas e estudiosos. Com base nos conhecimentos sobre a 
Gravitação Universal, é correto afirmar:

a) A partir das leis de Kepler, conclui-se, em relação aos 
planetas do sistema solar, que os mais afastados têm a 
maior velocidade média.

b) O quociente dos quadrados das distâncias médias do 
Sol e o cubo dos períodos é igual a uma constante k, 
que depende da massa de cada planeta.

c) De acordo com o modelo geocêntrico e as leis de Ke-
pler, os planetas descrevem órbitas circulares em torno 
do Sol, que ocupa o centro da circunferência.

d) Sendo a aceleração da gravidade igual a g ao nível do 
mar, então a uma altura acima do nível do mar igual ao 
raio da Terra, a aceleração da gravidade é de g/4.

e) A intensidade da força gravitacional com que a Terra 
atrai a Lua é igual a F. Se fosse triplicada a massa da 
Lua e a distância que separa as duas fosse duplicada, 
a nova força entre elas seria reduzida à metade.

17. (UniRV GO/2017)  O movimento dos planetas, quando eles 
aparentemente vagueiam tendo as estrelas como pano de 
fundo, tem sido um quebra-cabeças desde o amanhecer 
da história. Johannes Kepler (1571-1630), após uma vida 
inteira de estudos, organizou as leis empíricas que gover-
nam estes movimentos. Sobre as leis de Kepler, assinale V 
(verdadeiro) ou F (falso) para as alternativas.

a) Todos os planetas se movem em órbitas elípticas, com 
o Sol em um dos seus focos.

b) Uma linha que liga um planeta ao Sol varre áreas iguais 
no plano da órbita do planeta em tempos iguais.

c) O quadrado do período de qualquer planeta é inversa-
mente proporcional ao cubo do semieixo maior da sua 
órbita.

d) Um planeta se move mais lentamente quando estiver 
mais afastado do sol e mais rapidamente quando esti-
ver mais próximo do Sol.

18. (UEA AM/2017) Dois planetas A e B descrevem suas res-
pectivas órbitas em torno do Sol de um sistema solar. O 
raio médio da órbita de B é o dobro do raio médio da órbita 
de A. Baseando-se na Terceira Lei de Kepler, o período de 
revolução de B é

a) o mesmo de A.
b) duas vezes maior que o de A.

c) 22  vezes maior que o de A.

d) 32  vezes maior que o de A.

e) 23  vezes maior que o de A.
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19. (FGV/2017)   Johannes Kepler (1571-1630) foi um cientista 
dedicado ao estudo do sistema solar. Uma das suas leis 
enuncia que as órbitas dos planetas, em torno do Sol, são 
elípticas, com o Sol situado em um dos focos dessas elip-
ses. Uma das consequências dessa lei resulta na variação

a) do módulo da aceleração da gravidade na superfície 
dos planetas.

b) da quantidade de matéria gasosa presente na atmosfe-
ra dos planetas.

c) da duração do dia e da noite em cada planeta.
d) da duração do ano de cada planeta.
e) da velocidade orbital de cada planeta em torno do Sol.

20. (UEPA/2015)  Recentemente foi noticiado que o asteroide 
Apophis, uma rocha de 2,7x1010 kg de massa que orbita o 
Sol, estaria ameaçando a Terra com uma colisão no ano de 
2036. Admita que a velocidade de deslocamento do Apo-
phis seja de 4,0x104 m/s quando a sua distância até o Sol 
for de 1,5x1011 m. Nesse sentido, afirma-se que a energia 
cinética do asteroide, em um ponto de sua órbita situado a 
uma distância de 1,6x1011 m do Sol é, em J, aproximada-
mente igual a:

Dados: Constante de gravitação universal = 6,7 x10–11 m3/kg.s2

Massa do Sol = 2,0x1030 kg

a) 2x1019

b) 3x1019

c) 4x1019

d) 5x1019

e) 6x1019

21. (FCM MG/2014) 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 gravita-
cional 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.
e) 60 newtons.

22. (UFJF MG/2015) Use quando necessário: g = 10 m/s2; 
cos(30) = 0,87; sen(30) = 0,50; π = 3.

 Muitas teorias sobre o Sistema Solar se sucederam, até 
que, no século XVI, o polonês Nicolau Copérnico apresen-
tou uma versão revolucionária. Para Copérnico, o Sol, e não 
a Terra, era o centro do sistema. Atualmente, o modelo acei-
to para o Sistema Solar é, basicamente, o de Copérnico, fei-
tas as correções propostas pelo alemão Johannes Keppler 
e por cientistas subsequentes.

Sobre Gravitação e as Leis de Kepler, considere as afirma-
tivas, 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.
e) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.

TEXTO: Comum às questões 23 e 24
  
“O espaço, a fronteira final…”
(Cap. James T. Kirk - USS Enterprise, 1966)

Em 2017, a missão Voyager sagrou-se como a mais lon-
geva missão ainda em operação. Quando foram lançadas as 
espaçonaves Voyager 1 e Voyager 2, respectivamente em 5 
de setembro e 20 de agosto de 1977, tinham o objetivo de 
explorar os limites do sistema solar.

A Voyager 1, uma espaçonave relativamente leve, com 
massa aproximada de 700 kg, foi lançada no momento em que 
os quatro planetas gasosos do sistema Solar estavam alinha-
dos, fato que ocorre a cada 175 anos. Esse fato foi importante 
para que a missão fosse bem-sucedida, uma vez que a inten-
ção era utilizar o campo gravitacional desses planetas para 
“estilingar” (impulsionar) a trajetória da viagem.

Cada nave continha em seu interior um disco de 12 pole-
gadas feito de cobre e revestido de ouro. Os discos contêm 
dados selecionados com o intuito de mostrar a diversidade da 
vida no planeta Terra. Um grupo de pesquisadores liderados 
pelo astrônomo Carl Sagan (1934–1996) selecionou 117 ima-
gens, variados sons da Natureza, músicas e saudações de 
diferentes culturas em 54 idiomas.

Em 2017, a Voyager 1 encontrava-se a aproximadamente 
21 bilhões de quilômetros de distância da Terra, cerca de 140 
UA (unidades astronômicas), ou seja, 140 vezes a distância 
média da Terra ao Sol. Em sua trajetória, contribuiu com mui-
tas descobertas e diversos estudos, desde vulcões ativos fora 
da Terra até o estudo dos raios cósmicos e dos ventos solares 
(partículas carregadas emitidas ao espaço oriundas de explo-
sões solares). Junto com a Voyager 2, descobriu que o campo 
magnético interestelar provoca uma assimetria na bolha for-
mada pelo vento solar (a heliosfera).

A NASA estima que as baterias de Plutônio, destinadas a 
manter um sistema de aproximadamente 300 watts em funcio-
namento, devam durar ainda mais 10 anos. Esse tempo será 
precioso para a coleta de mais dados transmitidos pelas espa-
çonaves, dados esses que são recebidos após 12 a 14 horas 
da emissão do sinal à recepção deste na Terra.

Em homenagem aos 40 anos da missão, a NASA divulgou 
diversas informações, imagens, dados e curiosidades em sua 
página na internet: http://voyager.jpl.nasa.gov.

23. (FATEC SP/2018) Considere que a Voyager 1 continuará a 
se afastar da Terra com a mesma velocidade, supostamen-
te constante, e que não se chocará em seu caminho com 
nenhum corpo celeste que a destruiria.
Podemos concluir, de acordo com o texto, que suas bate-
rias de Plutônio pararão de funcionar quando a distância 
da espaçonave em relação à Terra for, aproximadamente, 
em UA, de
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a) 175.
b) 165.
c) 150.
d) 143.
e) 142.

24. (FATEC SP/2018) Em março de 1979, a Voyager 1 final-
mente chegou ao primeiro planeta a ser estudado: Júpiter.
É correto afirmar que a força gravitacional sofrida pela 
Voyager 1 no instante em que a espaçonave passava a 
uma distância de 3,5× 105 km do centro de Júpiter é, em 
newtons, igual a

Adote:
G ≅  7× 10–11 N ⋅m2/kg2 
MJúpiter = 2,0× 1027 kg
(Massa Júpiter)

Considere: 2d

Mm
GF

⋅
=

a) 800 000.
b) 80 000.
c) 800.
d) 80.
e) 8.

GABARITO: 

01) D
02) D
03) 17
04) B
05) C
06) A
07) C
08) 40
09) D
10) 10
11) B
12) D
13) D
14) E
15) E
16) D
17) VVFV
18) C
19) E
20) A
21) C
22) C
23) A
24) C

 


