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FOLHA 33

EXERCÍCIO � COLISÕES

01. No esquema a seguir estão representadas as situações ime-
diatamente anterior e posterior à colisão unidimensional ocor-
rida entre duas partículas A e B.

Sendo conhecidos os módulos das velocidades escalares das par-
tículas, calcule a relação mA/mB entre as massas.

R.: mA/mB = 5/4

GRAVITAÇÃO UNIVERSAL

Q. 01 � MODELOS ANTIGOS

Q. 02 � GALILEU E COPÉRNICO
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Q. 03 � O MODELO DE KEPLER

Q. 04 � GRAVITAÇÃO UNIVERSAL DE NEWTON

LEIS DE KEPLER

Q. 05 � PRIMEIRA LEI DE KEPLER OU LEI DAS
ÓRBITAS

Figura 1: Dados dos planetas do nosso Sistema Solar
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Q. 06 � SEGUNDA LEI DE KEPLER OU LEI DAS ÁREAS

Q. 07 � TERCEIRA LEI DE KEPLER OU LEI
HARMÔNICA

EXERCÍCIOS � LEIS DE KEPLER

01. A órbita de um planeta é elíptica e o Sol ocupa um de
seus focos, como ilustrado na �gura (fora de escala).

As regiões limitadas pelos contornos OPS e MNS têm áreas
iguais a A. Se tOP e tMN são os intervalos de tempo gastos
para o planeta percorrer os trechos OP e MN, respectivamente,
com velocidades médias vOP e vMN , pode-se a�rmar que
a) tOP > tMN e vOP < vMN

b) tOP = tMN e vOP > vMN .
c) tOP = tMN e vOP < vMN .
d) tOP > tMN e vOP > vMN .
e) tOP < tMN e vOP < vMN .

02. A tabela abaixo resume alguns dados importantes sobre
os satélites de Júpiter

Ao observar os satélites de Júpiter pela primeira vez, Ga-
lileu Galilei fez diversas anotações e tirou importantes conclu-
sões sobre a estrutura de nosso universo. A �gura abaixo da
tabela reproduz uma anotação de Galileu referente a Júpiter e
seus satélites.

De acordo com essa representação e com os dados da tabela,
os pontos indicados por 1, 2, 3 e 4 correspondem, respectiva-
mente, a:
a) Io, Europa, Ganimedes e Calisto.
b) Ganimedes, lo, Europa e Calisto.
c) Europa, Calisto, Ganimedes e lo.
d) Calisto, Ganimedes, lo e Europa.
e) Calisto, lo, Europa e Ganimedes.
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03. Observe a �gura a seguir. Os eixos cartesianos repre-
sentam dois sistemas de referência independentes e isolados.
O sistema da esquerda apresenta uma partícula com massa m1

em movimento retilíneo e de velocidade constante, com traje-
tória dada por Y = b; x = x0 + vt.

O sistema da direita representa uma outra partícula com
massa m2, percorrendo uma trajetória elíptica sob ação do
campo gravitacional gerado por uma massa M >> m2 estaci-
onária em um dos focos. Com base no texto, na �gura e nos
conhecimentos sobre o tema, é correto a�rmar:
a) Os raios vetores que ligam as origens às partículas, nos dois
sistemas, varrem áreas iguais em tempos iguais.
b) Somente no sistema da direita, o raio vetor, que liga a ori-
gem à partícula, varre áreas iguais em tempos iguais.
c) Somente no sistema da esquerda, o raio vetor, que liga a
origem à partícula, varre áreas iguais em tempos iguais.
d) Se a massa da partícula m2 do sistema da direita for do-
brada, mas permanecer girando na mesma trajetória elíptica,
o seu período de revolução mudará.
e) O período de revolução da partícula do sistema da direita é
proporcional ao cubo da distância média entre as duas massas.

04. Assinale a alternativa que está em desacordo com as Leis
de Kepler da Gravitação Universal:
a) O quociente do cubo do raio médio da órbita pelo quadrado
do período de revolução é constante para qualquer planeta de
um dado sistema solar.
b) Quadruplicando-se o raio médio da órbita de um satélite em
torno da Terra, seu período de revolução �ca oito vezes maior.
c) Quanto mais próximo de uma estrela (menor raio médio de
órbita) gravita um planeta, menor é seu período de revolução.
d) Satélites diferentes gravitando em torno da Terra, na mesma
órbita, têm períodos de revolução iguais.
e) Devido à sua maior distância do Sol (maior raio médio de
órbita), o ano de Plutão tem duração menor que o da Terra.

VAMOS FALAR DA LUA

05. Em 1973, o Pink Floyd, uma famosa banda do cenário mu-
sical, publicou seu disco "The Dark Side of the Moon", cujo
título pode ser traduzido como "O Lado Escuro da Lua". Este
título está relacionado ao fato de a Lua mostrar apenas uma de
suas faces para nós, os seres humanos. Este fato ocorre porque
a) os períodos de translação da Lua e da Terra em torno do
Sol são iguais.
b) o período de rotação da Lua em torno do próprio eixo é
igual ao período de rotação da Terra em torno de seu eixo.
c) o período de rotação da Lua em torno do próprio eixo é igual
ao seu período de translação em torno da Terra.
d) o período de translação da Lua em torno da Terra é igual
ao período de rotação desta em relação ao seu próprio eixo.
e) a luz do Sol não incide sobre o "lado escuro"da Lua.

RESPOSTAS

01. B
02. B
03. A
04. E
05. C
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