
 
 

 
 

 

PLANO DE RECUPERAÇÃO PARALELA  
 

 

RECUPERAÇÃO – TRIMESTRE: 3° 
 

Curso: Ensino Médio - Disciplina:  Física 
 

Série/Ano: 3° 
 
Professor(a): Fábio P. de Campos 
 

  

 
OBJETIVO: Avaliar os principais conceitos sobre as Leis de Kepler, a Lei da Gravitação Universal e dilatação 
de sólidos. 
  

 
CONTEÚDO SELECIONADO:  
 
Física 1 
Livro 6 
Módulo 23 – Gravitação universal: Kepler e Newton 
Física 2 
Livro 6 
Módulo 24 – Dilatação térmica dos sólidos e líquidos 
 

 

 
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO:  
- Lista de exercícios 
- Prova 



 
 

 
 

 
ORIENTAÇÕES DE ESTUDO:  
- Refazer os exercícios resolvidos em sala de aula do conteúdo cobrado para a recuperação 
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 Objetivo: Avaliar os principais conceitos sobre as Leis de Kepler, a Lei da Gravitação Universal e dilatação de sólidos. 

 

TRABALHO DE RECUPERAÇÃO 
 

1. A figura representa a trajetória elíptica de um planeta em movimento de translação ao 

redor do Sol e quatro pontos sobre essa trajetória:  (periélio da órbita),  e  

(afélio da órbita). 
 

 

 
O módulo da velocidade escalar desse planeta  
 
a) sempre aumenta no trecho     

b) sempre diminui no trecho     

c) tem o mesmo valor no ponto  e no ponto     

d) está aumentando no ponto  e diminuindo no ponto     

e) é mínimo no ponto  e máximo no ponto     

  
 
2. Analise as proposições com relação às Leis de Kepler sobre o movimento planetário.  
 
I. A velocidade de um planeta é maior no periélio.  
II. Os planetas movem-se em órbitas circulares, estando o Sol no centro da órbita.  
III. O período orbital de um planeta aumenta com o raio médio de sua órbita.  
IV. Os planetas movem-se em órbitas elípticas, estando o Sol em um dos focos.  
V. A velocidade de um planeta é maior no afélio.  
 
Assinale a alternativa correta.   
 
a) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.     
b) Somente as afirmativas II, III e V são verdadeiras.     
c) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.     
d) Somente as afirmativas III, IV e V são verdadeiras.     
e) Somente as afirmativas I, III e V são verdadeiras.     
  
3. A figura abaixo representa dois planetas, de massas  e  cujos centros estão 

separados por uma distância  muito maior que os raios dos planetas. 

 



 

 
Sabendo que é nula a força gravitacional sobre uma terceira massa colocada no ponto  

a uma distância  de  a razão  entre as massas dos planetas é: 

  

a)            b)           c)            d)            e)     

  
 
4. Com base no diálogo entre Jon e Garfield, expresso na tirinha, e nas Leis de Newton 
para a gravitação universal, assinale a alternativa correta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Jon quis dizer que Garfield precisa perder massa e não peso, ou seja, Jon tem a mesma 
ideia de um comerciante que usa uma balança comum.    
b) Jon sabe que, quando Garfield sobe em uma balança, ela mede exatamente sua massa 
com intensidade definida em quilograma-força.    
c) Jon percebeu a intenção de Garfield, mas sabe que, devido à constante de gravitação 

universal  o peso do gato será o mesmo em qualquer planeta.    

d) Quando Garfield sobe em uma balança, ela mede exatamente seu peso aparente, visto 
que o ar funciona como um fluido hidrostático.    
e) Garfield sabe que, se ele for a um planeta cuja gravidade seja menor, o peso será menor, 
pois nesse planeta a massa aferida será menor.     
 
  
5. Um planeta orbita em um movimento circular uniforme de período T e raio R, com centro 
em uma estrela. Se o período do movimento do planeta aumentar para 8T, por qual fator o 
raio da sua órbita será multiplicado?  
 
a) 1/4           b) 1/2          c) 2           d) 4          e) 8    
  
6. Considerando que o módulo da aceleração da gravidade na Terra é igual a 10 m/s2, é 
correto afirmar que, se existisse um planeta cuja massa e cujo raio fossem quatro vezes 
superiores aos da Terra, a aceleração da gravidade seria de: 
  
a) 2,5 m/s2.          b) 5 m/s2.          c) 10 m/s2.          d) 20 m/s2.          e) 40 m/s2.    
  
 
7. Nos tratamentos dentários deve-se levar em conta a composição dos materiais utilizados 
nos restaurados, de modo a haver compatibilidade entre estes e a estrutura dos dentes. 



Mesmo quando ingerimos alimentos muito quentes ou muito frios, espera-se não acontecer 
tensão excessiva, que poderia até vir a causar rachaduras nos dentes. Entre as afirmativas 
a seguir, qual a mais adequada para justificar o fato de que efeitos desagradáveis dessa 
natureza podem ser evitados quando:  
 
a) o calor específico do material do qual são compostos os dentes tem um valor bem 
próximo do calor específico desses materiais.     
b) o coeficiente de dilatação do material do qual são compostos os dentes tem um valor 
bem próximo do coeficiente de dilatação desses materiais.     
c) a temperatura do material de que são compostos os dentes tem um valor bem próximo 
da temperatura desses materiais.     
d) a capacidade térmica do material de que são compostos os dentes tem um valor bem 
próximo da capacidade térmica desses materiais.     
e) o calor latente do material de que são compostos os dentes tem um valor bem próximo 
do calor latente desses materiais.     
  
 
8. Uma barra metálica de  de 

comprimento é submetida a um processo de 
aquecimento e sofre uma variação de 
temperatura. O gráfico abaixo representa a 
variação  em  no comprimento da 

barra, em função da variação de temperatura 
 em  Qual é o valor do coeficiente de 

dilatação térmica linear do material de que é 
feita a barra, em unidades   

 

a)    b)    c)    d)    e) 

    

  
 
 
9. Um cubo regular homogêneo de aresta  está inicialmente a 

 O coeficiente de dilatação linear médio do material com que foi fabricado é 

 Aquecendo-se uniformemente o cubo com uma fonte de 

calor constante durante  a temperatura se eleva para  A 

dilatação ocorrida em uma das superfícies do cubo é: 
  

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     
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