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Lista de Exercícios - Medidas e Vetores

1. Um lote retangular de um edifício possui 100 ft por 150 ft de dimensões. Determine a área desse
lote em m2.

2. Um galão de tinta de volume equivalente a 3, 78 × 10−3m3 é su�ciente para cobrir uma parede
que possui uma área de 25, 0m2. Qual é a espessura de tinta na parede?

3. Cavalos disputarão uma corrida sobre um certo prado inglês numa distância de 4, 0 estádios.
Qual a distância da corrida em unidades de (a) varas e (b) cadeias? (1 estádio = 201, 168m, 1
vara= 5, 0929m e 1 cadeia= 20, 117m).

4. Expresse a velocidade da luz, 3, 0× 108m/s, em pés por nanossegundo e b)milímetros por picos-
segundo?

5. O Período T de um pêndulo simples é medido em unidade de tempo é descrito por

T = 2π

√
L

g

onde L é o comprimento do pêndulo e g é a aceleração de queda livre, na unidade de comprimento
dividida pela unidade de tempo ao quadrado. Mostre que essa equação está dimensionalmente
correta.

6. Escreva os números seguintes em notação cientí�ca, e indique a ordem de grandeza mais próxima
de cada número.

(a) 12300000 = (b) 0, 0000038 = (c) 0, 000072 =

(d) 290.106 = (e) 157000 = (f) 0, 008.10−2 =

7. Cite pelo menos duas unidades usadas com frequência em sua vida diária, para medir as seguintes
grandezas:

(a) Comprimento (b) Área (c) Volume (d) Tempo

8. Se uma planta cresce 1, 2 cm por dia, quantos metros ela cresce em 7 semanas e 1 dia?

9. Uma máquina produz 10 cm de �ta magnética por segundo. Então no mesmo ritmo de produção
quantos quilômetros de �ta são produzidos em 1h 20mim 30s?

10. Calcule o número de quilômetros que existem em 20 milhas, usando apenas os seguintes fatores
de conversão: 1mi = 5280 ft , 1 ft = 12 in, 1 in = 2, 54 cm, 1m = 100 cm e 1 km = 1000m.

11. Usando a notação de potência de base 10, expressar:

(a) Uma área de 5 km2 em cm2.

(b) Um volume de 5 cm3 em m3.

(c) Uma massa de 8 g em kg.

12. Uma unidade de área frequentemente utilizada para expressar áreas de terra é o hectare, de�nido
com 104m2. Uma mina de carvão a céu aberto consome 75 hectare a uma profundidade 26m
por ano. Calcule o volume de terra retirada neste tempo em km3.



13. Uma sala mede 20 pés e 2 polegadas de comprimento e 12 pés e 5 polegadas de largura. Qual
é a sua área em: (a) pés quadrados e (b) em metros quadrados? Se o teto está a 12 pés e 2,5
polegadas acima do assoalho, qual é o volume desta sala em (c) pés cúbicos e (d) metros cúbicos?

14. Uma unidade astronômica (UA) é a distância entre a Terra e o Sol, aproximadamente 1, 5 ×
108 km. A velocidade da luz é aproximadamente 3 × 108m/s. Calcule a velocidade da luz em
unidades astronômicas por minuto.

15. Suponha que a densidade (massa/volume) da água seja exatamente 1g/cm3, calcule a densi-
dade da água em quilogramas por metro cúbico (kg/m3). (b) suponha que são necessárias 10h
para esvaziar um recipiente com 5700m3 de água. Com que rapidez a água está escoando, em
quilogramas por segundo?

16. Depois de começar uma dieta, uma pessoa passou a perder 2,3 kg por semana. Expresse esse
número em miligramas por segundo.

17. Colocando-se cuidadosamente, sobre a superfície de um tanque d'água, uma gota de óleo, cujo
volume é V = 6 × 10−2 cm3, ela se espalha, formando uma camada muito �na, cuja área é
A = 2× 104 cm2. Calcule a espessura desta camada de óleo.

18. A Lei de Newton da gravitação universal é representada por

F = G
Mm

r2

onde F é a força gravitacional, M e m são as massas, e r é um comprimento. A unidade de força
no SI é kg ·m/s2. Qual é a unidade no SI da constante de proporcionalidade G?

19. Na notação de vetor unitário, qual é a soma de
a)~a = (4, 0m)̂i+ (3, 0m)ĵ e ~b = (−13, 0m)̂i+ (7, 0m)ĵ?
Quais são (b)o módulo e (c) a direção de ~a+~b(relativa a î)?

20. Dois vetores unitários são dados por
~a = (4, 0m)̂i+ (3, 0m)ĵ + (1, 0m)k̂ e
~b = (−1, 0m)̂i+ (1, 0m)ĵ + (4, 0m)k̂
Na notação de vetor unitário, encontre (a)~a + ~b, (b)~a − ~b e (c) um terceiro vetor ~c tal que
~a−~b+ ~c = 0

Gabarito

(01)1, 39× 103m2

(02)151µm
(03)(a)158 varas; (b) 40 cadeias
(04)(a) 0, 98 ft/ns; (b) 0, 30mm/ps
(08)0, 6m
(09)0, 483 km
(10)32, 18 km
(11)(a) 5 × 1010 cm ; (b) 5 × 10−6m3; (c)
8× 10−3 kg.
(12)1, 95× 10−2 km3

(13)(a) 250, 18 ft2 ; (b) 23, 26m2; (c)
3052, 19 ft3; (d) 86, 56m3

(14)0, 12UA/min
(15)(a) 103 kg/m3; (b) 1, 6× 102 kg/s
(16)3, 8mg/s
(17)3× 10−6 cm.
(18)m3/s2 · kg
(19)(a) (−9m)̂i+(10m)ĵ; (b) 13, 45; (c) 142o

(20)(a) (3m)̂i + (4m)ĵ + (5m)k̂;
(b) (5m)̂i + (2m)ĵ + (−3m)k̂; (c)
(−5m)̂i+ (−2m)ĵ + (3m)k̂


