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O cotidiano e as máquinas simples 

Duração: 4 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 3, Capítulo 8 

 

Relevância para a aprendizagem 

Nesta sequência didática, o objetivo é destacar os princípios de funcionamento das máquinas 

simples, suas aplicações em atividades do cotidiano, considerando as mais variadas situações. Dessa forma, 

esta sequência propõe um conjunto organizado de atividades experimentais, todas direcionadas ao estudo 

investigativo de máquinas simples utilizadas em atividades cotidianas realizadas pelos estudantes ou já 

observadas por eles, como, por exemplo, brincar no parque de diversões, recortar figuras durante uma aula 

de artes, abrir uma lata, subir um móvel em um caminhão de mudança, entre outros. O levantamento de 

hipóteses, a coleta, organização e análise de dados, e a interpretação da situação proposta são atitudes 

fundamentais para a realização das atividades sugeridas nesta sequência, de forma que os estudantes 

consigam relacionar as máquinas simples com situações vivenciadas em seu cotidiano, como identificar 

alavancas existentes em diferentes dispositivos utilizados em nosso dia a dia. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Analisar e compreender os princípios de funcionamento das máquinas simples como 
alavanca, polias/roldanas e plano inclinado, destacando os conceitos de força de ação e de 
resistência e ponto de apoio. 

• Identificar e analisar situações do cotidiano em que as máquinas simples estão presentes. 

• Discutir e propor estratégias para a utilização das máquinas simples no cotidiano. 

• Identificar as diferentes configurações de máquinas simples e seus usos. 

 

Competências gerais e específicas (BNCC) 

Competências 

Gerais 

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 
incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para 
investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar 
soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, 
negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e 
promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo 
responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em 
relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 
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Específicas 

2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da 
Natureza, bem como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação 
científica, de modo a sentir segurança no debate de questões científicas, 
tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho, continuar aprendendo e 
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos 
relativos ao mundo natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como também 
as relações que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer 
perguntas, buscar respostas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos 
conhecimentos das Ciências da Natureza. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Máquinas simples 
(EF07CI01) Discutir a aplicação, ao longo da história, das máquinas simples e 
propor soluções e invenções para a realização de tarefas mecânicas cotidianas. 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Conhecendo as máquinas simples 

Duração: 1 aula (cerca de 45 minutos). 
Local: sala de aula. 
Organização dos estudantes: sentados nas respectivas carteiras, organizados em grupos de três ou quatro integrantes. 
Recursos e/ou material necessário: quadro de giz, giz, caderno, lápis, materiais separados pelo professor que possam 
ser utilizados para compor diferentes máquinas simples e livro didático. 

Atividade 1 – Discussão sobre máquinas simples (15 minutos) 

Ao iniciar a aula, encaminhe uma discussão solicitando aos estudantes que falem a respeito do que 

entendem por máquinas e suas aplicações nas atividades cotidianas. A princípio, os estudantes podem 

relacioná-las a dispositivos compostos de numerosos elementos interligados e que funcionam de modo 

complexo. Assim, aproveitando as concepções levantadas por eles, conduza a discussão pontuando que 

máquinas são instrumentos utilizados com a finalidade de facilitar a realização de um determinado 

trabalho. Esclareça que uma máquina pode ser considerada simples quando é constituída por uma única 

peça, citando alguns exemplos: cortadores de unha, alicates, martelos, pés de cabra, rampas, tesouras, 

pinças, grampeador e abridores de latas. A combinação de máquinas simples origina máquinas complexas, 

como: bicicletas, automóveis e os mais variados dispositivos eletrônicos que utilizamos diariamente. 

Proceda citando algumas aplicações de máquinas simples na História, por exemplo: o parafuso de 

Arquimedes, formado por um parafuso (com grandes dimensões), cujo funcionamento consiste em 

transportar líquidos entre dois pontos com elevações diferentes, o qual foi proposto por Arquimedes no 

século III a.C. com a finalidade de irrigar regiões com altas elevações. Outro exemplo muito interessante é 

a picota, uma máquina simples utilizada para a irrigação de plantações pelas civilizações minoica, egípcia 
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antiga, mesopotâmica e chinesa, entre outras. O dispositivo consiste de uma barra perpendicular e fixa no 

solo e outra barra encaixada na primeira. Em uma extremidade desta última barra há um peso e na outra 

extremidade há um recipiente geralmente ligado a outra barra. Seu uso é simples: a pessoa puxa o 

recipiente e o mergulha na massa de água. Com o recipiente cheio, esvazia-se a água capturada nos canais 

de irrigação. A picota ainda é utilizada em regiões da África, na Ásia e na Hungria. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Picota sobre um poço em Tuhala, na Estônia (abr. 2013). 

Continue informando que as máquinas simples podem ser classificadas, de acordo com seu 

princípio de funcionamento, em alavancas, polias/roldanas e planos inclinados. 

Assim, quando se analisa uma máquina simples do tipo alavanca, deve-se levar em 

consideração como as forças de ação e resistência atuam na estrutura constituída de uma barra rígida, 

um eixo de rotação e um ponto de apoio. Já quando a máquina simples é a polia/roldana, é necessário 

considerar uma estrutura formada por uma roda (fixa ou móvel) e uma corda (onde é aplicada uma 

força de ação) pela qual se puxa, ergue ou transfere certos objetos de um ponto para outro. Em relação 

às polias/roldanas, é importante atentar que estas máquinas simples facilitam determinado trabalho 

por inverter a direção na qual a força de ação é aplicada. No caso específico do plano inclinado, é 

essencial considerar que se trata de um sistema constituído por uma superfície rígida e inclinada em 

relação à superfície horizontal, com a função de facilitar o deslocamento de objetos. 
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Atividade 2 – Investigando máquinas simples (30 minutos) 

Solicite aos estudantes que se organizem em grupos de três ou quatro integrantes e entregue 

para cada grupo um conjunto de diferentes máquinas simples, ou fotografias dessas máquinas, 

distribuídas em alavancas (tesoura com pontas arredondadas, abridor de latas, grampeador, alicate e 

martelo), polias/roldanas (rodinhas como as de brinquedos e um conjunto de lápis com barbante ou 

cordinha utilizada para a elaboração de um varal) e planos inclinados (parafusos, pregos e pedaços de 

papelão ou madeira apoiados de modo que formem um ângulo em relação à superfície). 

Recomendamos que sejam distribuídas fotografias de materiais como martelos, alicates e parafusos. 

Caso opte-se pela distribuição dos materiais e não das fotografias dos materiais, os grupos devem ser 

supervisionados por um adulto. Em seguida, distribua também pedaços de papel e diferentes objetos 

com massas diferentes. Uma alternativa para a realização desta atividade, caso não se encontrem 

muitas opções, é confeccionar previamente, utilizando diferentes tipos de produtos (como terra, areia, 

pequenas pedras, etc.), saquinhos para a confecção de “pesos”. 

Após a entrega dos materiais, peça aos estudantes que testem seus usos e identifiquem o tipo 

de máquina simples correspondente a cada material. Caso eles tenham dificuldade neste momento, 

proponha que respondam às seguintes questões em uma folha de papel para posterior discussão: 

• Qual é a estrutura de cada material (barra rígida e ponto de apoio, roda móvel e corda, 
superfície inclinada em relação à horizontal)? Com qual tipo de máquina simples o material 
pode ser identificado? 

• Qual é o uso desse instrumento, ou seja, para qual tipo de tarefa mecânica ele é utilizado? 
Como ele facilita a realização desta tarefa? 

Tais questões serão norteadoras da discussão dos grupos e possuem, como objetivo, promover 

uma aproximação dos conteúdos trabalhados no início da aula com a identificação das máquinas 

simples e a proposição de uso de cada uma delas. Para que a discussão entre os grupos não se torne 

uma simples busca de respostas em um jogo de erro/acerto com os materiais entregues, incentive os 

estudantes a identificar outras ferramentas que possuem as mesmas características e que são 

próximas ao cotidiano deles.  

Após a discussão dos questionamentos propostos, solicite aos estudantes que empreguem os 

materiais distribuídos e os pedaços de papel e pesos para a realização da tarefa mecânica específica 

de cada material. Por exemplo: o grampeador é utilizado para grampear papéis; o plano inclinado é 

utilizado para mover objetos, reduzindo a força necessária para transportá-los; as rodinhas fornecidas 

podem ser utilizadas em conjunto com os barbantes na construção de um sistema de roldanas utilizado 

para carregar “pesos”. Após a realização desta atividade, proponha uma discussão no sentido de 

classificar, para determinadas situações, qual seria a máquina simples ideal a ser utilizada, partindo de 

questionamentos do tipo: “Para abrir uma lata, que máquina simples faria o menor esforço?”; “Para 

subirmos caixas de uma mudança em um caminhão, que máquina simples seria mais útil?”.  

Por fim, sugira a eles que imaginem terem sido convidados a participar de uma caminhada em 

um ambiente de mata recoberta por uma grande variedade de espécies de plantas em que vivem aves 
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e outros animais. Duas trilhas levam ao topo de uma serra, sendo uma delas traçada em linha quase 

reta e a outra com caminhos sinuosos. Questione-os sobre o tipo de trilha que eles escolheriam para 

chegar ao topo da serra e solicite que justifiquem a escolha. Incentive a troca de ideias a respeito da 

caminhada, perguntando aos estudantes que trilha exige maior esforço na subida. 

 

Aula 2 – Estudando a alavanca 

Duração: 1 aula (cerca de 45 minutos). 
Local: sala de aula. 
Organização dos estudantes: em grupos de quatro indivíduos, de modo que cada grupo realize uma atividade 
experimental de coleta, organização e análise de dados para a elaboração de um relatório. 
Recursos e/ou material necessário: quadro de giz, giz, cabo de vassoura liso (sem farpas de madeira), sacolinha plástica 
com alças, estojos, borrachas, fita adesiva e cadeira. 

Nesta segunda aula, após ter orientado uma discussão acerca das máquinas simples e seus 

usos no cotidiano, será realizada uma prática investigativa com a finalidade de estudar os 

princípios básicos da alavanca no que diz respeito aos conceitos de força de ação, força de 

resistência e ponto de apoio. Tal prática consiste na construção de uma catapulta, sendo 

necessários os seguintes materiais: 

• cabo de vassoura 

• sacolinha plástica com alças (de mercado) 

• cadeira 

• 2 borrachas 

• fita adesiva 

Atividade 1 – Estudo das alavancas por meio da construção de uma gangorra (25 minutos) 

Inicialmente, promova uma discussão com os estudantes retomando as ideias centrais da aula 

anterior no que tange às máquinas simples, dando destaque para as alavancas. Enfatize que toda 

alavanca possui três conceitos fundamentais para seu funcionamento: a força de ação, a força de 

resistência e o ponto de apoio (também chamado de ponto de equilíbrio). A força de ação refere-se à 

força que aplicamos em um ponto da alavanca; a força de resistência é aquela produzida pela alavanca 

em resistência à ação que estamos exercendo; e o ponto de apoio corresponde ao eixo de rotação. 

Para a exemplificação, faça na lousa um esquema de tesoura, como o observado a seguir, e represente 

as forças de ação (nas extremidades dela), a força de resistência (que se encontra na lâmina da tesoura 

e aponta para o resultado da resistência oferecida pela superfície do papel que se quer cortar) e o 

ponto de apoio (o parafuso que articula as duas lâminas da tesoura). 
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Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 

Continue informando que as alavancas podem ser classificadas em três tipos, dependendo da 

posição em que se encontra o ponto de apoio:  

• Alavancas interfixas: cujo ponto de apoio está entre a força de ação e a força de resistência. 
Por exemplo: gangorra. 

• Alavancas inter-resistentes: cuja força de resistência está entre o ponto de apoio e a força 
de ação. Por exemplo: abridor de latas e quebra nozes. 

• Alavancas interpotentes: cuja força de ação está entre o ponto de apoio e o ponto de 
resistência. Por exemplo: vassoura, grampeador e cortador de unhas. 

Após está discussão, organize os estudantes em grupos de quatro e distribua os materiais 

necessários para a realização da prática. Peça a cada grupo que selecione um componente para anotar as 

observações dos integrantes, fazendo assim um levantamento de dados. Em seguida, solicite que encham 

as sacolinhas plásticas com os respectivos estojos. Neste momento, peça que façam, com as duas borrachas 

e a fita adesiva, um suporte na parte superior do encosto da cadeira de modo que o cabo da vassoura não 

deslize horizontalmente durante o procedimento. Com o cabo de vassoura encaixado simetricamente 

entre as borrachas e posicionado perpendicularmente ao encosto, solicite que pendurem a sacolinha com 

os estojos em uma das extremidades desse cabo. Finalmente, com o intuito de levantar a sacolinha com os 

estojos, oriente-os a aplicar uma força na extremidade oposta do cabo. Caso as alças da sacolinha 

escorreguem no cabo, oriente-os a utilizar a fita adesiva para fixar a posição das alças. Em um segundo 

momento, fixe a sacolinha com os estojos um pouco mais perto do ponto de apoio e oriente-os a aplicar 

uma força na extremidade oposta. Espera-se que os estudantes percebam que, quanto mais perto está a 

sacolinha com os estojos do encosto da cadeira, mais difícil fica para erguê-la. 

Atividade 2 – Organizando a analisando as observações da prática (20 minutos) 

Com os dados coletados durante a prática, oriente os estudantes a escrever um relatório. 

Propõe-se que este relatório contenha os seguintes itens: 

• Objetivo do estudo. 

• Materiais utilizados. 

• Procedimento adotado. 

• Conclusão. 
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Oriente os grupos a empregar as anotações que fizeram durante a realização da prática. A 

elaboração do relatório contribui para a organização das informações coletadas e também para a 

construção de um pensamento organizado. Cabe ressaltar que, neste momento, o importante no 

relatório produzido não é a linguagem científica, mas sim as observações e a conclusão dos grupos 

acerca das alavancas. Para auxiliá-los na formulação da conclusão, proponha as seguintes questões: 

1. O que ocorre quando aproximamos a sacolinha de plástico do ponto de apoio que é o 
encosto da cadeira? 

2. Se aumentarmos a quantidade de estojos dentro da sacolinha, o esforço que vamos fazer 
para erguê-la será maior ou menor? 

3. Faça um esquema da alavanca construída, considerando os conceitos de força de ação, 
força de resistência e ponto de apoio. Qual é o tipo de alavanca construída nesta atividade? 

Respostas esperadas: 

1. Espera-se que os estudantes respondam que, quanto maior for a distância da sacolinha em 
relação ao ponto de apoio, menor será o esforço para erguê-la. 

2. Espera-se que os estudantes respondam que, para uma mesma configuração de distâncias 
em relação ao encosto da cadeira (ponto de apoio), ao aumentar a quantidade de estojos 
na sacolinha, o esforço para erguê-la deverá ser maior. 

3. Espera-se que os estudantes componham um esquema com a cadeira, o cabo de vassoura 
perpendicular ao encosto da cadeira e a sacolinha em uma parte do cabo entre a extremidade 
e o encosto da cadeira, identificando que na posição da sacolinha atua a força de resistência, 
na outra parte do cabo, entre o encosto e a extremidade livre, atua a força de ação e o encosto 
da cadeira corresponde ao ponto de apoio. Com isso, espera-se que identifiquem que, na 
alavanca construída, o ponto de apoio está entre os pontos de aplicação das forças de ação e 
de resistência e, portanto, classifica-se como uma alavanca interfixa. 

Após a finalização dos registros, promova uma discussão com toda a turma, considerando os 

seguintes aspectos: uma alavanca é uma máquina simples que está apoiada sobre um ponto e que 

modifica a força que aplicamos. A alavanca proposta na atividade é uma alavanca interfixa, que facilita 

a execução da tarefa reduzindo o esforço necessário para erguer um objeto. 

 

Aula 3 – Investigando máquinas simples no espaço escolar 

Duração: 1 aula (cerca de 45 minutos). 
Local: sala de aula, pátio da escola, quadra esportiva da escola, fachada da escola. 
Organização dos estudantes: inicialmente sentados nas respectivas carteiras dentro da sala de aula. Em um segundo 

momento, organizados de modo que investiguem, nos diferentes espaços da escola, quais são as máquinas simples ali 

presentes e qual o uso de cada uma delas na escola. 

Recursos e/ou material necessário: quadro de giz, giz ou caneta, caderno, lápis e borracha. 
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Nesta aula, propõem-se o reconhecimento das máquinas simples no espaço escolar e a 

construção dessas máquinas pelos estudantes, de modo que eles sistematizem o que aprenderam 

sobre o tema/conteúdo abordado. 

Inicialmente, peça que elaborem, no caderno, uma tabela conforme o modelo sugerido a seguir. 

Local da escola Tipo de máquina simples 
Utilidade dessa máquina no 

cotidiano 

   

   

   

Após a confecção da tabela de registro, direcione os estudantes pelos diferentes espaços da 

escola, como a quadra poliesportiva, o pátio, o parque, a fachada e o refeitório, com a finalidade de 

reconhecer e identificar os lugares em que podemos encontrar rampas, rodinhas com cordas, alicates, 

martelos e mastros de bandeiras, entre outros. A cada máquina simples identificada, oriente-os ao 

preenchimento da tabela. Depois deste estudo de campo a respeito das máquinas simples no espaço 

escolar, retorne para a sala de aula e discuta todos os dados levantados, diferenciando os tipos de 

máquinas (alavanca, polias/roldanas e planos inclinados), bem como suas utilizações no dia a dia: 

pegar a comida no refeitório utilizando pinças ou pegadores de salada, fechar ou abrir persianas 

utilizando o sistema de roldanas das janelas, utilizar rampas para empurrar objetos pesados, etc. 

Pergunte a eles se a escola possui rampa de acessibilidade. Além disso, proponha que identifiquem 

quais outros locais (bibliotecas, museus, prédios domiciliares) frequentados por eles possuem rampa 

de acessibilidade. Esta é uma oportunidade de discutir a importância do acesso e da locomoção livre 

para todo cidadão, o qual é garantido por lei. 

Ao final desta atividade, espera-se que os estudantes consigam identificar as diferentes 

máquinas simples que existem na escola, relacionando-as aos seus princípios de funcionamento. 

 

Aula 4 – Construindo máquinas simples com material escolar 

Duração: 1 aula (cerca de 45 minutos). 
Local: sala de aula. 
Organização dos estudantes: divididos em grupos de quatro indivíduos, de modo que cada grupo escolha, combine e 
planeje invenções de equipamentos inspirados em máquinas simples. 
Recursos e/ou material necessário: quadro de giz, giz, caderno, lápis, borracha e materiais diversos (dê preferência aos 
recicláveis) fornecidos pelo professor e máquina fotográfica. 

Nesta aula, oriente os estudantes a formar grupos de quatro integrantes e, em seguida, forneça a 

eles materiais simples, como lápis, borracha, barbante, fita adesiva, tesoura com ponta arredondada, 

cordinha de varal, pregadores de roupa, alicate com ponta arredondada, martelo, parafusos (de 

preferência com as pontas lixadas) e régua. Após esta organização, peça aos grupos que construam, com 

base no que discutiram, estudaram e observaram até esta aula, máquinas simples para serem utilizadas na 

sala de aula. No caso de alicates, martelos e outras ferramentas cujo uso possa acarretar danos acidentais, 
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será necessário que um adulto responsável supervisione os estudantes. Oriente-os a registrar as criações 

no caderno por desenhos ou fotografias e que as exponham, ao final desta atividade, no mural da escola 

ou da sala de aula. Veja alguns exemplos de construções: uma régua apoiada sobre uma borracha (observe 

que a escala da régua pode indicar a distância das forças de ação e resistência em relação ao ponto de 

apoio, que neste caso é a borracha), um pregador tentando sustentar objetos diferentes sobre uma 

cordinha, uma tesoura tentando cortar diferentes espessuras de papel, um barbante passando por uma 

rodinha e estando a certa altura do chão tentando erguer diferentes tipos de objeto. 

Aproveite o momento para rever alguns tópicos já abordados, como os tipos de máquinas simples, 

suas caracterizações e funcionamento. Assim, faça um resumo do tema alavancas (dando ênfase ao 

funcionamento e exemplificando – alicates, tesouras e gangorra), polias/roldanas (dando destaque ao 

funcionamento e utilidade diária, que é erguer objetos com diferentes massas) e plano inclinado 

(considerando, por exemplo, as rampas de acesso utilizadas por pessoas com deficiência física). 

Concluídas as produções, reserve um tempo para que os grupos comentem as respectivas 

criações e incentive-os a falar sobre os princípios de funcionamento, considerando os tipos de 

máquinas simples estudados. 

Além disso, é possível promover uma autoavaliação dos estudantes com os seguintes 

questionamentos: 

• O que eu compreendi sobre os diferentes tipos de máquinas simples? 

• Qual foi minha maior dificuldade na construção de uma máquina simples? 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

A avaliação do processo de aprendizagem pode ser realizada por meio das atividades 

propostas nesta sequência didática e deve considerar o desenvolvimento individual de cada um dos 

estudantes. Deste modo, promove-se a formação do estudante em todas as dimensões, considerando 

seus aspectos procedimentais, atitudinais e a elaboração de conceitos. 

Em um primeiro momento, espera-se que os estudantes sejam capazes de reconhecer as 

máquinas simples que foram estudadas: alavanca, polias/roldanas e plano inclinado, destacando seus 

princípios de funcionamento e usos no dia a dia. Para isso, a realização da prática por meio da 

distribuição de materiais ou fotos dessas máquinas e posterior discussão com apresentação das ideias 

na primeira aula desta sequência auxiliará na aferição dos objetivos de aprendizagem.  

Em um segundo momento, é esperado que os estudantes consigam discernir tais máquinas, 

entender seu funcionamento e indicar quais os possíveis usos de cada uma delas. Uma vez que consigam 

concluir que utilizamos as máquinas simples para facilitar a execução de tarefas mecânicas, reduzindo o 

esforço que empregamos para sua realização, o objetivo de investigar tais máquinas será atingido.  
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Por fim, espera-se que, após a realização sequenciada das tarefas propostas, os estudantes 

sejam capazes de trazer exemplos históricos do uso das máquinas simples, bem como propor sua 

construção por meio de materiais acessíveis. 

Além disso, as atividades aqui propostas possibilitam o trabalho em equipe e o desenvolvimento 

das habilidades sociais dos estudantes mediante a rotatividade de funções no grupo, além da participação 

nos debates e discussões. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

Além das atividades propostas nesta sequência didática, algumas questões podem ser 

utilizadas para aferir a aprendizagem dos estudantes em relação aos objetivos de aprendizagem aqui 

explorados. Veja alguns exemplos: 

1. Imagine que você está andando de bicicleta e precisa subir um caminho íngreme na forma de 
rampa. Considere as seguintes possibilidades: subir a rampa em linha reta ou subir a rampa 
realizando várias curvas (zigue-zagues).  

De acordo com o que você estudou aqui a respeito das máquinas simples, em qual destas situações 
você faria um esforço maior para subir? Explique sua resposta. 

2. A construção das pirâmides no Egito Antigo (2686 a.C.-2181 a.C.) ainda hoje é um assunto de 
intensa pesquisa, pois nesta época não existiam máquinas modernas, energia elétrica ou gás.  

Pesquise sobre a estrutura dessas construções, suas componentes e as possíveis teorias de como 
foram construídas, considerando sempre o período histórico no qual tal fato aconteceu. Discuta 
com os colegas de classe os pontos levantados em sua pesquisa e as dificuldades enfrentadas pela 
civilização egípcia nesta tarefa. Utilizando apenas máquinas simples, proponha possíveis métodos 
para a construção de pirâmides. 

3. Considerando tudo o que você estudou sobre máquinas simples, como você explicaria a frase 
atribuída a Arquimedes: “Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e moverei o mundo”? 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que o estudante perceba que subir um caminho íngreme em forma de rampa realizando 
curvas produz um esforço menor, uma vez que, de acordo com o princípio do plano inclinado, as 
curvas teriam a finalidade de reduzir o esforço para realizar este tipo de tarefa. Assim, subir a 
rampa em linha reta requer um esforço maior da pessoa. 

2. Espera-se que o estudante perceba que a construção das pirâmides envolvia o transporte de 
blocos de calcário muito massivos, de aproximadamente 2,5 toneladas. Espera-se também que ele 
verifique que há teorias sobre o transporte desses blocos por planos inclinados fora da pirâmide e 
nas suas paredes externas, além da utilização de diversos tipos de alavanca. Na sugestão individual 
de construção, há inúmeras possibilidades: desde a utilização de planos inclinados, como 
dispositivos que se assemelham a gruas, até a utilização de alavancas e roldanas. 
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3. Espera-se que o estudante relacione o estudo da alavanca para responder a esta questão. 
Considerando que uma alavanca é constituída de uma barra sobre um ponto de apoio, quanto 
maior for a distância entre o ponto de aplicação da força e o ponto de apoio, menor será o esforço 
para mover o objeto que está na outra extremidade. Neste sentido, quando Arquimedes diz “dê-
me uma alavanca e um ponto de apoio [...]”, ele está dizendo que, por meio de uma alavanca 
constituída por uma barra grande o suficiente e com um ponto de apoio posicionado de forma 
estratégica, seria capaz de erguer o mundo, independentemente de quão pesado este mundo for. 


