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1) A magnitude da força de empuxo E, exercida por um fluido de densidade ρ sobre um 

corpo de volume V é ρgV, onde g é a aceleração devido à gravidade. Escreva as 

unidades de ρ. 

 

2) Na medida dos lados a e b de um prisma retangular, obtivemos os seguintes 

resultados: Lado A: 20,2 cm; 20,1 cm; 19,7 cm; 20,2 cm e 19,8 cm. Lado B: 10,3 cm; 

9,8 cm; 10,0 cm; 9,7 cm e 10,2 cm. Determine a maneira correta para exprimir: (a) o 

lado A; (b) o lado B; (c) a área do retângulo e (d) o perímetro do retângulo. 

 

3) As dimensões lineares de um corpo de forma geométrica regular aumentam 

uniformemente, de modo que seu volume aumenta 60%. Quanto aumentará sua 

superfície externa? 

 

4) Suponha que todas as dimensões lineares de um animal aumentem em 10%. Qual será 

o incremento de sua superfície, volume e peso? 

 

5) Uma célula de forma esférica, com volume V, tem uma área externa A. (a) Expressar 

V em função de A; (b) Se duplicarmos V, qual a variação em A? e (c) Se duplicarmos 

A, qual a variação em V? 

 

6) Todos os membros de uma população nasceram no tempo t = 0. Foi observado que a 

taxa de mortalidade nesta população (mortes por unidade de população por unidade 

de tempo) aumenta linearmente com a idade. Encontre a população como uma função 

do tempo, sendo a população inicial y0. 

 

7) A tabela abaixo mostra as taxas de mortalidade em função da idade. Encontra a região 

na qual a taxa de mortalidade aumenta aproximadamente de forma exponencial com 

a idade, e determine os parâmetros que descrevem esta região. 

 

 

 
 

8) Suponha-se que a taxa de consumo de um recurso aumenta exponencialmente (pode 

ser o petróleo, ou o nutriente em uma cultura bacteriana). Durante a primeira 

duplicação do tempo, a quantidade utilizada é de 1 unidade. Durante a segunda 



duplicação do tempo é de 2 unidades, a próxima de 4, etc. Como é que a quantidade 

consumida durante um tempo de duplicação pode ser comparada com a quantidade 

total consumida durante todos os tempos de duplicação anteriores? 

 

9) Analise a figura abaixo. Que conclusões você pode tirar acerca da altura e o peso das 

crianças em crescimento? 

 

 

 
 

10) Compare a massa e as necessidades metabólicas de 180 pessoas (cada uma com 70 

kg) com 12600 galinhas (cada uma com 1 kg). Utilize a figura abaixo. 

 

 
 

11) Um homem normal pode levantar objetos com massa de até metade de sua própria 

massa. Já um gafanhoto pode levantar objetos com massa até 15 vezes maior que a 

sua. Explique, usando o conceito de escala, se isso significa que o gafanhoto é mais 

forte que o homem. 

 

12) Qual é a razão entre a altura máxima que uma pessoa de 1,3 m pode elevar uma massa 

e a maior massa que uma pessoa de 1,65 m pode levantar? Admita formas e estruturas 

semelhantes para estas pessoas. 



 

13) Animais que vivem no deserto andam grandes distâncias sem beber água. Usando o 

conceito de escala, encontre uma relação entre a distância máxima que um animal 

pode caminhar no deserto e seu tamanho. 

 

14) A locomoção controlada de animais se deve à existência de força de atrito entre o 

chão e os pés ou patas. Explique o andar normal de um ser humano, cm base na análise 

das forças que atuam sobre os pés. 

 

15) A tíbia é o osso mais vulnerável da perna do ser humano. Esse osso sofre fratura para 

esforços de compressão da ordem de 5 × 104𝑁. Suponha que um homem de 80 kg 

salte de uma altura H e, ao cair no chão, não dobre os joelhos. O esforço que a tíbia 

sofre faz com que ela tenha um encurtamento de ∆𝑙 ≈ 1 𝑐𝑚. Qual deverá ser o valor 

máximo de H para que esse osso não frature? 

 

16) Considere um paciente com 70 kg submetido a um esforço de tração, como se vê na 

figura abaixo. Qual será o valor máximo da massa M, para que o esforço T produzido 

não desloque o paciente ao longo da cama? Considere o coeficiente de atrito entre a 

cama e as roupas do paciente iguala a 0,2. 

 

 
 

17) Considere o braço esticado como mostra a figura abaixo. O músculo deltoide exerce 

uma força de tração T, formando um ângulo de 15⁰ com o úmero. Existem ainda a 

força gravitacional Fg, aplicada no extremo anterior do úmero, e a força de contato Fc, 

na junta do úmero com o ombro. Se a tração do músculo for de 300 N e o peso do 

braço 35 N, qual a intensidade de Fc para que o braço se mantenha em equilíbrio? 

 

 
 

18) A figura abaixo esquematiza o joelho. A tensão T é exercida pelo tendão quadríceps 

quando passa pela rótula. Supondo que o módulo de T seja 160 N, determine a força 

Fc exercida pelo fêmur sobre a rótula. 

 
 

 



19) Quais são os torques exercidos por uma esfera de 0,2 kg ao ser segura por uma pessoa 

com o braço esticado na horizontal, em relação a um eixo que passa pelo: a) pulso, b) 

cotovelo e c) ombro. Repita os cálculos para o caso em que o braço forma um ângulo 

de 30⁰ com a horizontal. Dados: distância cotovelo-ombro = 25 cm, distância 

cotovelo-pulso = 22 cm e distância pulso-centro da palma da mão = 6 cm. 

 

20) Um atleta de 70 kg está realizando flexões de braço. A projeção do 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. 

 

 
21) Um homem com 70 kg está sobre um trenó de 30 kg. O trenó é puxado por um cavalo 

sobre uma superfície sem atrito até uma distância de 15 m, com uma força de 200 N, 

inclinada 30⁰ em relação à horizontal. Calcule: (a) as forças que agem neste sistema 

e (b) o trabalho realizado por cada uma destas forças. 

 

22) Ao serem bombeados pelo coração, num regime de baixa atividade, 200 g de sangue 

adquirem uma velocidade de 30 cm/s. Com uma atividade ais intensa do coração, essa 

mesma quantidade de sangue atinge uma velocidade de 60 cm/s. Calcule, em ambos 

os casos, a energia cinética que essa massa de sangue adquire e o trabalho realizado 

pelo coração. 

 

23) Uma pessoa deseja perder 4,5 kg de gordura fazendo ginástica. Estime o tempo que 

ela precisará se dedicar à ginástica, despendendo 15 kcal/min, para perder 4,5 kg de 

gordura. Suponha que sal dieta permaneça inalterada. Considere, agora, que a pessoa 

queira perder os mesmos 4,5 kg de gordura, através de uma dieta. Suponha que em 

sua alimentação diária ela consuma 2500 kcal/dia, mantendo o seu peso. Estime por 

quanto tempo ela deveria consumir apenas 2000 kcal/dia para perder essa quantidade 

de gordura. 

 

24) Utilizando os diversos conceitos da potência de voo das aves, explique por que a 

galinha e o peru não são aves voadoras. 

 

25) Uma pessoa gera 90 W enquanto dorme, consumindo 1 g de oxigênio (𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
0,26 𝑘𝑔/𝑚3) para cada 10 kJ de energia do corpo. Duas pessoas dormem durante 8 

horas em um dormitório (de volume = 4 m x 4 m x 2,5 m) completamente vedado. 

Pergunta-se: (a) Eles consumirão todo o oxigênio do dormitório?; (b) Se não, que 

porcentagem consumirão? E (c) A ventilação é necessária? 

 


