
 

Oi queridos! 

Está semana não vou postar conteúdo novo e atividades. Vou deixar este tempinho para vocês se 
organizarem, corrigir as atividades e revisar os conteúdos. 

DATA: 05/04 a 09/04  Máquinas simples 
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) Resposta pessoal 

2) Pode ser qualquer imagem de máquina para retirar tampa de garrafa 

  
DATA: 13/04 a 16/04  Máquinas simples e máquinas complexas 

OBS; As turmas 72 e 73 não realizaram esta atividade porque dia 12/04 foi feriado. 

1) Quais as vantagens de usar máquinas para a realização de tarefas? 
As máquinas mudam a intensidade, a direção e o sentido de uma força, reduzindo o esforço necessário 
para realizar uma tarefa. 

2) Qual é a diferença entre máquina simples e máquina complexa? 
A máquina simples é um dispositivo que facilita a execução de apenas um tipo de movimento. A 
máquina complexa é um dispositivo que consiste em duas ou mais máquinas simples trabalhando 
juntas. 

3) O que é preciso para fazer uma máquina simples funcionar? 
É preciso aplicar força sobre elas com intensidade, direção e sentido adequados. 
 

DATA: 19/04 a 23/04 Máquinas simples: Alavancas 

Atividade 

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

   
Vassoura: interpotente 

Cortador de unha: interpotente 

Gangorra: Interfixa 
Martelo: interfixa 

Carrinho de mão: Inter-resistente 

 

 

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? 

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. 
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