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Exercícios Gravitação Universal 
 
1. (PUC-MG) A figura a seguir representa um planeta em sua órbita elíptica em torno do Sol. 
Lembrando-se da Segunda Lei de Kepler, a afirmativa incorreta é: 

 

 
 

a) A velocidade do planeta em A é maior do que em B.  
b) Do periélio para o afélio, o planeta descreve um movimento desacelerado.  
c) A medida que o planeta se aproxima do Sol, seu movimento é acelerado tangencialmente.  
d) No afélio (ponto mais afastado do Sol), o planeta atinge sua velocidade máxima.  
e) O segmento imaginário que une o Sol ao planeta descreve áreas iguais em tempos iguais. 

 
 
2. (UNICAMP) A figura abaixo representa exageradamente a trajetória de um planeta em torno do 
Sol. O sentido do percurso é indicado pela seta. O ponto V marca o início do verão no hemisfério 
sul e o ponto I marca o início do inverno. O ponto P indica a maior aproximação do planeta ao Sol, 
o ponto A marca o maior afastamento. Os pontos V, I e o Sol são colineares, bem como os pontos 
P, A e o Sol. 
 

 
 
a) Em que ponto da trajetória a velocidade do planeta é máxima? Em que ponto essa velocidade 
é mínima? Justifique sua resposta. b) Segundo Kepler, a linha que liga o planeta ao Sol percorre 
áreas iguais em tempos iguais. Coloque em ordem crescente os tempos necessários para realizar 
os seguintes percursos: VPI, PIA, IAV, AVP. 
 
 
3. Um satélite de telecomunicações está em sua órbita ao redor da Terra com período T. Uma 
viagem do Ônibus Espacial fará a instalação de novos equipamentos nesse satélite, o que 
duplicará sua massa em relação ao valor original. Considerando que permaneça com a mesma 
órbita, seu novo período T' será: 

a) T' = 9T 
b) T' = 3T 
c) T' = T 
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d) T' = 1/3T 
e) T' = 1/9T 

 
 
4. (UFRJ) A tabela abaixo ilustra uma das leis do movimento dos planetas: a razão entre o cubo e 
a distância D de um planeta ao Sol e o quadrado do seu período de revolução T em torno do Sol é 
constante. O período é medido em anos e a distância em unidades astronômicas (UA). A unidade 
astronômica é igual a distância média entre o Sol e a Terra. Suponha que o Sol esteja no centro 
comum das órbitas circulares dos planetas. 
 

 
 
Um astrônomo amador supõe ter descoberto um novo planeta no sistema solar e o batiza como 
planeta x. O período estimado do planeta x é de 125 anos. Calcule:  
a) a distância do planeta x ao Sol em UA;  
b) a razão entre a velocidade orbital do planeta x e a velocidade orbital da Terra. 
 
 
 


