
Copiar ou colar o texto no caderno 
Copiar as atividades no caderno e responde-las 

 

Máquinas simples 

 
As primeiras máquinas 

Ao longo do tempo, os seres humanos foram adquirindo a capacidade de criar máquinas que auxiliam 

nas tarefas cotidianas. As primeiras máquinas construídas consistiam em algum tipo de instrumento 

capaz de auxiliar em diferentes tipos de atividade. Geralmente realizavam apenas um tipo de 

movimento, como levantar, empurrar ou girar. 

O estudo de algumas máquinas simples permite entender a ação de uma força para movimentar um 

corpo. 

 
Para descontrair e aprender um pouco, assista a sugestão de vídeo abaixo: Pantera Pré-Histórica 

https://www.youtube.com/watch?v=_J2awQPTemw&t=9s 

 
Em nosso dia-a-dia, vivemos cercados de máquinas. É muito comum nos depararmos com máquinas de 
todos os tipos, desde as mais simples até as mais complexas. 
Usamos um abridor para abrir latas, cortamos papel com uma tesoura, penduramos quadros em pregos 
fixados na parede pelos martelos e seguramos as crianças pequenas em carrinhos de bebê. 
Somos cada vez mais dependentes de máquinas cada vez mais complexas, como os carros ônibus e os 
trens que utilizamos para ir a escola, ao local de trabalho etc. 

 * Qualquer instrumento que nos ajude a trabalhar é considerado  uma 
máquina; 
*São instrumentos que servem para FACILITAR a REALIZAÇÃO de  um 
trabalho, funcionam por sua capacidade de alterar forças. 
 
 
Atividade 
 

1) Faça uma lista com materiais de uso em sua casa, que após ler o texto acima considera uma 

máquina simples.(Pode ser três exempos de máquina simples que tenha em casa) 

 
2) Desenhe uma máquina simples usada para retirar tampa de garrafas 

 
Sugestão para ir estudando:  

https://slideplayer.com.br/slide/15377605/ 
 

Livro didático 7º ano: 

Araribá Mais Ciências/Editora Moderna/Maíra Rosa Carnevalle. 1. ed./SP, 2018. Pág. 226 
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