
 

 

 

 

 

 

Correção das atividades  

Semana 11/05 a14/05 

1) As máquinas simples facilitam nosso dia a dia. O que são máquinas simples? 

(x) São ferramentas ou instrumentos que facilitam o trabalho e execução de tarefas simples do dia a dia. 

2) Marque a lista em que aparecem apenas máquinas simples: 

(x) Tesouras, carrinho-de-mão e abridor de garrafas 

3) Plano inclinado é uma superfície plana lisa, rígida e elevada em uma das extremidades. São exemplo 

de planos inclinados. 

              (x) Rampas e ladeiras 

 

Ao lado das polias e engrenagens, as rodas são instrumentos indispensáveis para a nossa vida. 
 

Polia fixa - Nesse tipo de máquina simples, a polia fica presa a um suporte ou 
superfície, localizada acima ou ao lado do objeto que será movido. A roda da 
polia gira quando a corda é puxada, mas a polia em si não do lugar. As polias fixas 
são usadas para içar a vela de um navio, um balde de água de um poço ou uma 
bandeira em um mastro. 

 
 
 

Polia móveis - Na polia móvel, ao menos uma das extremidades é fixada em um suporte. 
O corpo que se deseja mover é preso ao eixo da polia, como mostra a figura. Para mover 
o objeto, é necessário puxar ou soltar uma ponta do cabo. A roda da polia gira 
livremente, e a polia se move com o objeto. 

 
 
 
 
 

Polia Fixa 

 A imagem a seguir mostra uma pessoa levantando um objeto por meio de uma única 
polia presa ao teto. 

 As polias fixas não diminuem a força aplicada. 
 O benefício: é a facilidade de posicionar um objeto no local desejado. 

 
 
 
 

Polia móvel 

 A polia de número 1 é fixa e apenas muda a direção de aplicação da força. 
 A polia 2 está presa ao objeto erguido e não há contato direto entre ela e o teto, por isso, ela é 

denominada de polia móvel. 
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 Cada polia móvel DIMINUI PELA METADE A FORÇA necessária para levantar um objeto. Quanto maior 
for o número de polias móveis, menor será a força aplicada sobre o sistema para mudar a posição 
vertical do objeto. 

 
 

Vídeo para fixar o conteúdo 

https://www.youtube.com/watch?v=mQgPXGTAy-U&t=2s 

 
Atividade: 

1) Qual os tipos de polias (roldanas) estão ilustrada ao lado:  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2) Complete colocando o nome das máquinas simples ilustradas. 

 
___________________                         ______________________               _____________________________ 
 

3) Desenhe um plano inclinado. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mQgPXGTAy-U&t=2s

