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1) Uma atleta com 70 kg está realizando flexões de braço. A projeção de seu centro de 

massa no chão está a 1 m de seus pés e a 0,7 m de suas mãos. Determine as forças de 

contato que o solo exerce sobre: (a) as mãos e (b) os pés. 

 
 

 

2) A taxa máxima de fluxo do coração é de 500 𝑚𝑙. 𝑠−1. Se a aorta tiver um diâmetro de 

2,5 cm e o fluxo segue Poiseuille, qual é a velocidade média, a velocidade máxima no 

centro do vaso e gradiente de pressão ao longo do vaso sanguíneo? Faça um gráfico da 

velocidade versus a distância do centro da aorta. Como uma aproximação à viscosidade 

do sangue, use 𝜂 = 10−3 𝑘𝑔. 𝑚−1. 𝑠−1. 

 

 

3) Um coelho normal foi injetado com 1 𝑐𝑚3 de uma cultura de Staphylococcus aureus 

contendo 108 organismos. Em vários tempos posteriores, 0,2 𝑐𝑚3 de sangue foi retirado 

da orelha do coelho. O número de organismos por 𝑐𝑚3 foi calculado diluindo o material, 

espalhando-o em placas de cultura, e contando o número de colônias formadas. Os 

resultados são mostrados abaixo. Faça um gráfico com esses dados e veja se eles podem 

ser ajustados por uma função exponencial. Você poderia estimar o volume sanguíneo do 

coelho? 

 
 

 

4) Uma pulga com 0,5 mg de massa salta 0,1 m, sendo que 50% de sua energia inicial é 

usada para vencer a resistência do ar. Calcule: 

a) a velocidade com a qual a pulga salta ; e 

b) quantas vexes maior que “g” é a aceleração que os músculos das patas da pulga geram, 

se estas precisarem se contrair durante 2 ms para atingir essa velocidade. 

 

 



5) Se a alimentação média de uma pessoa corresponder à energia de 2,4 kcal por dia e se 

toda esta energia for convertida em calor, determine: 

a) a taxa média de energia liberada em watts; 

b) a quantidade necessária de pessoas em um quarto, liberando esta taxa de calor, para 

liberar a mesma energia que um aquecedor elétrico de 1500 W libera. 

 

 

6) Os peixes podem se manter a determinada profundidade dentro da água sem 

necessidade de gastar energia extra; para isto, ajustam o conteúdo de ar de seus ossos 

pneumáticos ou da bexiga natatória, fazendo com que a sua densidade seja igual à da água 

(𝜌 = 1,028 𝑔/𝑐𝑚3). Um certo peixe tem uma densidade de 1,09 𝑔/𝑐𝑚3 quando sua 

bexiga natatória está vazia. De que fração do volume corporal a bexiga natatória precisa 

se encher para reduzir a densidade até o valor da densidade da água? 

 

 

7) As concentrações (em mM/l) dos íons 𝐾+, 𝑁𝑎+ 𝑒 𝐶𝑙− nas partes externas e internas da 

célula nervosa de uma lula gigante são, aproximadamente, CNa(1) = 485, CCl(1) = 485, 

CK(1) = 10, CNa(2) = 61, CCl(2) = 51 e CK(2) = 280. 

a) Determine os potenciais de Nernst (equilíbrio eletroquímico) para o 𝐾+, 𝑁𝑎+ 𝑒 𝐶𝑙− 

(expresse como diferenças entre os potenciais intra e extracelular). 

b) Há algum potencial de membrana para o qual todos os íons estejam em equilíbrio 

eletroquímico? 

c) O potencial de repouso da célula é de -49 mV. Quais íons estão em equilíbrio 

eletroquímico e quais não? Para este último caso, em que sentido os íons se deslocam 

espontaneamente? 

 

 

8) O campo geomagnético é essencialmente o campo de um dipolo magnético. Suponha 

que esse campo seja produzido por uma corrente circulando embaixo do equador a uma 

distância de 5000 km do centro da Terra. Qual seria o valor dessa corrente, se o campo 

geomagnético, em ambos os polos magnéticos, fosse de aproximadamente 1 G? 

 

 

9) O ouvido externo consiste de uma parte externamente visível e do canal auditivo, o 

qual é a passagem do exterior para o tímpano. 

a) Encontra a frequência fundamental dessa passagem se o seu comprimento for de 2 cm. 

b) Qual o papel que essa cavidade representa na audição? 

 

 

10) Para obedecer aos requisitos legais, um fabricante desenhou seus carros com um ruído 

máximo de 80 dB, correspondente ao limite legal. Um teste na estrada com um desses 

carros revelou que o ruído máximo era de 90 dB. O fabricante afirma que a diferença 

entre a intensidade medida e o limite legal é desprezível. Calcule o aumento na 

intensidade do ruído e verifique a afirmação do fabricante. 

 

 

 

 

 


