
Testes para auto-avaliação: 
 

1) (Unifor 2000/1) Um livro de Física tem 800 páginas e espessura 4,0 cm. A espessura de uma 

folha do livro vale, em mm,  

a) 0,025    

b) 0,050   

c) 0,10     

d) 0,15   

e) 0,20  

 

 

 

2) (UFPI) Oito gotas esféricas de mercúrio, cada uma com raio igual a 1 mm, agregam-se, 

formando uma gota esférica única. O raio da gota resultante é, em mm:  

a) 16.         

b) 12.        

c) 8.      

d) 4.      

e) 2.  

 

 

3) (FUND. CARLOS CHAGAS) O quociente da unidade de força dividida pela unidade de 

velocidade pode ser utilizado para medir: 

a) potência 

 

b) trabalho 

 

c) vazão volumétrica de gás 

 

d) vazão volumétrica de líquidos 

 

e) vazão de massas 

 

 

4) (UFMT) Um relógio analógico marca, num certo instante, 1 hora e 15 minutos. Admita que o 

ponteiro dos minutos, a partir desse instante, se movimenta 36º. Nessas condições, o novo horário 

apresentado por esse relógio é:  

 

a) 1 hora e 51 minutos. 

b) 1 hora e 31 minutos. 

c) 1 hora e 43 minutos. 

d) 1 hora e 36 minutos. 

e) 1 hora e 21 minutos. 

 

 

 

 
 



5) (PUC - PR) Um trabalho publicado em revista científica informou que todo o ouro extraído pelo 

homem, até os dias de hoje, seria suficiente para encher um cubo de aresta igual a 20 m. Sabendo 

que a massa específica do ouro é, aproximadamente, de 20 g/cm 3 , podemos concluir que a massa 

total de ouro extraído pelo homem, até agora, é de, aproximadamente: 

a) 4,0 . 10 5 kg 

 

b) 1,6 . 10 5 kg 

 

c) 8,0 . 10 3 t 

 

d) 2,0 . 10 4 kg 

 

e) 20 milhões de toneladas 

 

 

 

 

6) (UFCE) O ser humano possui, em média, 1 cabelo por milímetro quadrado da superfície de sua 

cabeça. Isso representa cerca de 104 cabelos por pessoa. A população da humana da Terra é, 

atualmente, cerca de 5.109 pessoas. Suponha que além da Terra, existam no Universo muitos outros 

planetas, povoados por seres vivos (com igual densidade média de cabelos por habitante) e cada um 

com uma população equivalente à nossa. Se alguém precisar de um mol (1 mol  6.1023) de cabelos 

originários das populações acima mencionadas, poderá consegui-lo: 

 

a) Apenas no nosso planeta, a Terra. 

 

b) Em 10 planetas 

 

c) Em cerca de 103 planetas 

 

d) Em cerca de 1010 planetas 

  

e) Em, no mínimo, 1018 planetas. 

  

  

 

 

7) Numa campanha nacional de vacinação, 1.0 107crianças foram atendidas e receberam duas gotas 

de vacina cada uma. Supondo serem necessárias 20 gotas para preencher 1,0 cm3, qual é, em litros, 

o volume de vacina usado nessa campanha? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exercícios de Análise Dimensional 

 

8) (PUCC) Na expressão F = A x 2 , F representa força e x um comprimento. Se MLT -2 é a fórmula 

dimensional da força onde M é o símbolo da dimensão massa , L da dimensão comprimento e T da 

dimensão tempo , a fórmula dimensional de A é: 

 

a) ML -1 T -2  

 

b) ML 3 T -2  

 

c) L 2  

 

d) MT -2  

 

e) M 

 

 
9) (FEEPA) Se na equação P = V 2 K , V é velocidade, então para que P seja pressão é necessário que K 
seja: 
 
a) massa 
 
b) massa específica 
 
c) vazão mássica 
 
d) peso 
 
e) peso específico 
 

 

 

10) A intensidade (F) da força que age em uma partícula é dada em função do tempo (t) conforme a 

expressão F = A + Bt onde A e B são parâmetros constantes e não nulos. Adotando como 

fundamentais as grandezas massa (M), comprimento (L) e tempo (T),  

 Indique a equação dimensional dos parâmetros  

[A]   e   [B] 

 

 

11) (FEI) A variação da massa M com o tempo t, de uma esfera de naftalina que sublima, é dada 

por   M = M0e-Kt, válida no Sistema Internacional de Unidades. Quais as unidades de M0 e K? 

      Sabe-se que e é a base dos logaritmos neperianos. 

  

 

12) (VUNESP) Um estudante de física resolvendo certo problema chegou à expressão final: F = 

2(m1 + m2) vt2 onde F  

representa uma força, m1 e m2 representam massas, v é uma velocidade linear, t é tempo. Outro 

estudante resolvendo o  

mesmo problema chegou à expressão: F = 2(m1 + m2) vt-1. Mesmo sem conhecer os detalhes do 

problema você deve ser  

capaz de verificar qual das respostas acima obviamente deve estar errada. Explique qual delas é 

certamente errada. 

 

 



13)  Um físico apresentou uma teoria reformulando alguns conceitos nas leis de Mecânica 
Newtoniana. Um jornal, retendendo reproduzir essa teoria, apresentou como expressão da 
intensidade da força gravitacional (F) entre duas partículas de massas m1 e m2, separadas 
por uma distância r, a relação: 

onde V é a intensidade da velocidade relativa e a é a intensidade 
da aceleração relativa entre os corpos. A respeito desta expressão 
assinale a opção correta: 

a) A expressão pode estar correta apenas quando V = 0 e a = 0. 
b) A expressão é dimensionalmente correta. 
c) A expressão é dimensionalmente absurda pois só podemos somar parcelas que tenham a 
mesma equação dimensional, além disso, mesmo no caso em que V = 0 e a = 0, o segundo 
membro não tem equação dimensional de força. 
d) A expressão estaria dimensionalmente correta se o conteúdo dos parênteses 

fosse:  
e) A expressão está correta. 
 

 

 
Respostas: 

1) c      

2) e      

3)  e) vazão de massas   

 

4)  e)  1 hora 21 minutos 

 

5)  letra b b) 1,6 . 10 5 kg       

6) Correta cerca de 1,2 1010 planetas d) Em cerca de 1010 planetas 

7) Resp 1000 litros   = 1000  

 

 

8)   a) ML -1 T -2 

 

9) letra b) massa específica 

 

10) Levando em conta o princípio de homogeneidade dimensional, deve-se ter: 

                                                                   [A] = [F] => [A] = MLT-2 

                                                                   [Bt] = [F] => [B] [t] = [F] 

                                                                   [B] T = MLT-2 => [B] = MLT-3 

  
11)  kg e Hz 

 

[K] = 1 / [t]  

 

[K] = 1 / s  

 

[K] = s-¹ = Hertz(Hz)  

 

Logo, a unidade de K é Hertz. 

 

12) RESOLUÇÃO:  A 1ª, pois é dimensionalmente incorreta. 

 

13) c) A expressão é dimensionalmente absurda pois só podemos somar parcelas que tenham a mesma 

equação dimensional. 


