
 

ASSUNTO: GRAVITAÇÃO UNIVERSAL 

 
1. As afirmativas seguintes costumam ser feitas por pessoas que não conhecem muito bem a  Lei da 
Gravitação Universal. Apresente argumentos que mostrem que estas afirmativas não são corretas.  
 
"A força de atração da Terra sobre um satélite artificial é nula, porque eles estão muito afastados de seu 
centro." 
 
"Um foguete não será mais atraído pela Terra quando ele chegar a regiões fora da atmosfera terrestre." 
 
2. Calcule o valor da força gravitacional quando m, M, e d assumir os seguintes valores: 
 
a) m= 1 kg; M= 1 kg; d= 1m; 
b) m= 5 kg; M= 15 kg; d= 12m; 
c) m= 2.105 kg; M= 1.106 kg; d= 3m; 
d) m= 3.10-6 kg; M= 1.10-3 kg; d= 2.10-4 m; 
e) m= 500 g; M= 1500 g; d= 2 cm; 
 
3. Calcule a força de atração gravitacional entre o Sol e a Terra. Dados: massa do Sol = 2.1030 kg, massa da 
Terra = 6.1024 kg, distância entre o centro do Sol e o centro da Terra = 1,5.1011 m e G = 6,7. 10-11 N.m2/kg2. 
 
4. Determine a força de atração gravitacional da Terra sobre a Lua, sendo dados: massa da Lua = 1.1023 kg; 
massa da Terra = 6.1024 kg; distância do centro da Terra ao centro da Lua = 4.105 km; G = 6,7. 10-11 
N.m2/kg2. 
 
5. (UFMA-MA) Seja F 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 
 
6. O planeta Netuno tem massa, aproximadamente, 18 vezes a da Terra, e sua distância ao Sol é, 
aproximadamente, 30 vezes a distância da Terra ao Sol. Se o valor da força gravitacional entre o Sol e a 
Terra é F, o valor da força gravitacional entre o Sol e Netuno é: 
 
a) 0,02 F 
b) 0,60 F 
c) 1,67 F 
d) 18 F 
e) 30 F 
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PARA SE APROFUNDAR UM POUCO MAIS... 


