
 
 

 
 
 
 

 
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. 
Vamos conhecer um pouco sobre algumas máquinas simples. 

 Máquinas simples ALAVANCAS 

As alavancas são máquinas simples amplamente usadas no nosso cotidiano. 

Como funcionam as alavancas 
 
Uma alavanca é um objeto rígido que é usado com um ponto fixo adequado, também chamado ponto de 
apoio, para aumentar a força que pode ser aplicada a um outro objeto. 

Na figura abaixo, uma pessoa usa uma alavanca para erguer uma pedra. Uma das extremidades da barra 
está sob a pedra. Quando uma força para baixo é aplicada na outra extremidade da barra, a pedra é 
empurrada para cima. O local da alavanca onde a força é aplicada é chamada ponto de ação, e a força 
aplicada é chamada força potente. O local em que é aplicado a força que ergue a pedra é o ponto de 
resistência, e a força em que aplicada é chamada força resistente. 

 
 
 
 

 É uma máquina simples que tem a função de facilitar a 
execução de um trabalho. 

 É um dispositivo constituído basicamente de uma 
peça rígida podendo girar em torno de um Ponto de apoio. 

 
Exemplos: 

Gangorras de parques para crianças, em tesouras, em um carrinho-de-mão, no remo de um barco, em um 
cortador de unha, abridor de garrafas, vassouras, martelos, abridores de latas, ou também nos nossos 
próprio braço ou pés, e em vários outros objetos que usamos. 

 
Tipos de alavancas 
São classificadas em três tipos, de acordo com as posições do ponto de apoio e dos pontos de ação das 
forças potente e resistente. Alavanca interfixa, Alavanca inter-resistente e Alavanca interpotente. 

 
Alavanca interfixa: 
Na alavanca interfixa, o ponto de apoio está entre os pontos de ação das forças potente e resistente. Ex.: 

martelo, alicates, tesouras e gangorras. 
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Alavanca inter-resistente 
Na alavanca inter-resistente, o ponto de aplicação da força resistente fica entre os pontos de apoio e de 
ação da força potente. Ex.: quebra-nozes, abridor de garrafas, carrinho de mão. 

 
Alavanca interpotente. 
Uma alavanca é interpotente quando a força potente é aplicada entre o ponto de resistência e o ponto de 
apoio. Ex.: pinça, vassoura e cortador de unhas. 

 

Atividade  
1) Observe os desenhos e escreva o tipo de alavanca. 

  

 
 

 
 

2) As alavancas são classificadas em três tipos, de acordo com as posições do ponto de apoio e dos 

pontos de ação das forças potente e resistente. Quais são os três tipos? 
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Sugestão de site 
https://www.sobiologia.com.br/conteudos/oitava_serie/mecanica18.php 

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

 
  OBS.: Retorne a atividade enviando uma foto para o e-mail  profivangela@gmail.com 
   Não se esqueça de identificar com nome e turma 

 

https://www.sobiologia.com.br/conteudos/oitava_serie/mecanica18.php
https://www.youtube.com/watch?v=1cLd3zoe5WQ
mailto:profivangela@gmail.com

