
 

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

 
Máquinas 

Uma máquina pode ser definida como uma ferramenta construída para ajudar a realizar algumas tarefas 

de maneira mais fácil, rápida e eficiente. 

Força: Em física, força é uma ação que provoca ou modifica o movimento de um corpo ou 

objeto. 

Máquinas simples e máquinas complexas 

 
Máquinas simples geralmente facilitam a execução de apenas um tipo de movimento; são exemplos de 

máquinas simples: alavanca, polia, cunha, parafuso ou plano inclinado. 

 

Aplicando força, fazemos uma máquina simples funcionar. Por exemplo, ao usar 

um martelo para retirar um prego, é preciso aplicar força sobre o cabo com 

determinada intensidade, direção e sentido. O martelo, além de aumentar a força 

aplicada sobre seu cabo, transfere a ação da força aplicada para o ponto de contato 

com o prego. 

 
 
 
Máquinas complexas são dispositivos que consistem em duas ou mais máquinas simples trabalhando 

juntas. Elas também podem conter equipamentos de diversas origens tecnológicas, como componentes 

eletrônicos é o que acontece, por exemplo em um guindaste. 

 
 

Uma bicicleta, apesar de normalmente não ter componentes eletrônicos, também é 

uma máquina que combina diferentes máquinas simples, como os pedais e as 

engrenagens que formam o sistema de transmissão. 
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Atividade: 
1) Quais as vantagens de usar máquinas para a realização de tarefas? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
2) Qual é a diferença entre máquina simples e máquina complexa? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
3) O que é preciso para fazer uma máquina simples funcionar? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

 
       Sugestão de site sobre o assunto 

https://www.youtube.com/watch?v=1cLd3zoe5WQ 
 

Lembrando que está atividade está valendo como avaliação para o mês de abril 
OBS.: Retorne a atividade enviando para o e-mail  profivangela@gmail.com 
OBS: pode responder nesta folha e colar no caderno e enviar uma foto para o e-mail acima, não se 
esqueça de colocar seu nome e turma. 
 
Bons estudos! 
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