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Medições

1 Padrões

Exercício 1.1 (HRK E1.3)

Enrico Fermi observou uma vez que a duração típica de um discurso, 50 min, é
aproximadamente 1 microséculo. Qual é a duração de um microséculo em minutos e
qual é a diferença percentual em relação à aproximação de Fermi?

Exercício 1.2 (HRK Q1.16)

Por que no SI não existem unidades de base para área e volume?

Exercício 1.3 (HRK E1.17)

A Terra é uma esfera de raio aproximadamente igual a 6, 37 · 106 m.

a) Qual a sua circunferência, em quilômetros?

b) Qual a área da sua superfície, em quilômetros quadrados?

c) Qual o seu volume em quilômetros cúbicos?

Exercício 1.4

Descreva como você poderia estimar a espessura de uma folha de papel usando uma
régua.
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Exercício 1.5 (HRK Q1.26)

O padrão atual de massa, o quilograma, pode ser considerado acessível, invariável,
reprodutível e indestrutível? Ele é simples para fins de comparação? Um padrão
atômico seria melhor em qualquer circunstância? Por que não se adotou um padrão
atômico, como no caso do comprimento e tempo?

Exercício 1.6 (HRK Q1.31)

Muitos críticos do sistema métrico nos EUA usam o seguinte argumento: “Ao invés
de comprarmos 1 libra de queijo, usando o sistema métrico precisaríamos falar em
0, 454 kg de queijo”, o que sugere uma vida muito complicada. Como você contestaria
esse argumento?

Exercício 1.7 (HRK E1.24)

Uma molécula de água (H2O) contém dois átomos de Hidrogênio e um átomo de
Oxigênio. Um átomo de Hidrogênio tem massa de 1, 0 u e um átomo de Oxigênio
tem massa de 16 u.

a) Qual é a massa, em quilogramas, de uma molécula de água?

b) Sabendo que a massa total dos oceanos é 1, 4 · 1021 kg, determine quantas
moléculas de água existem nos oceanos do mundo.

Exercício 1.8 (HRK E1.28)

Uma pessoa fazendo dieta perde semanalmente 2, 3 kg. Calcule a taxa de perda de
massa em miligramas por segundo.

2 Algarismos significativos

Exercício 2.1

Usando uma régua de madeira, você mede o comprimento de uma placa metálica
retangular e encontra 12 mm. Usando um micrômetro para medir a largura da placa
você encontra 5, 98 mm. Forneça as respostas dos seguintes itens com o número de
algarismos significativos correto.

a) Qual a área do retângulo?

b) Qual a razão entre a largura do retângulo e seu comprimento?

c) Qual o perímetro do retângulo?
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d) Qual a diferença entre o comprimento do retângulo e a sua largura?

e) Qual a razão entre o comprimento do retângulo e sua largura?

Exercício 2.2 (HRK E1.30)

Calcule, com o número correto de algarismos significativos:

a) 37,76 + 0,132;

b) 16,246 – 16,16325.

Exercício 2.3 (HRK P1.10)

Calcule as áreas dos seguintes objetos com o número correto de algarismos significa-
tivos:

a) uma placa retangular de metal com 8, 43 cm de comprimento e 5, 12 cm de
largura e

b) uma placa circular de metal com 3, 7 cm de raio.

3 Análise dimensional

Exercício 3.1

A unidade de força no sistema internacional, o quilograma-metro por segundo ao
quadrado (

kgm
s2

)
(1)

denominada Newton, simbolizada por N. Determine a unidade em que a constante de
gravitação universal G deve ser expressa, sabendo que a m m força de gravitação F
é dada por

F = G
m1m2

r2
, (2)

onde m1 e m2 são as massas dos corpos em interação e r é a distância entre eles. Use
os símbolos M, L e T para representar as dimensões físicas de massa, comprimento e
tempo e [k] para a dimensão física da grandeza k. Por exemplo, se v é a velocidade,
[v]=[x]/[t]=L/T, cuja unidade no SI é m/s (não escrevemos [x]=m, porque isso só
vale no SI, enquanto [x]=L vale em qualquer sistema de unidades).
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