
Quarta Lista de Exercícios – F107 – Física para Biologia 
 

Prof. Dr. Edmilson J.T. Manganote 

 

 

1) Durante um exame de raios X, são absorvidos uniformemente pelo útero 5 rads. 

Determine a energia absorvida por grama pelo útero. 

 

2) Calcule a energia térmica absorvida por unidade de massa por um bloco de grafite de 

um calorímetro quando a temperatura do bloco se elevar 0,2 ⁰C. Suponha que o calor 

específico do grafite seja 170 cal/(kg.⁰C). 

 

3) Suponha que todas as partes do corpo de um trabalhador de 60 kg recebam a mesma 

dose de radiação gama. Calcule a energia máxima que pode ser absorvida por hora, 

levando em consideração o limite máximo permissível. 

 

4) Determine a máxima dose equivalente permissível por semana para um trabalhador 

com radiação. 

 

5) O tubo de raio X de um dentista opera com uma taxa de exposição de 3 R/h a 1 m do 

tubo. Aumentando-se a corrente do tubo por um fator 10, a nova taxa de exposição 

será de 30 R/h. A que distância da máquina deverá trabalhar o dentista para que a taxa 

de exposição continue sendo 3 R/h? 

 

6) A taxa de dose equivalente a 1 m de uma fonte que emite radiação gama é de 0,64 

rem/h. Levando em consideração o limite máximo permissível, calcule: (a) a distância 

da fonte na qual uma pessoa pode trabalhar durante 50 semanas ao ano, 40 horas por 

semana e (b) a redução que deve ser feita no número de horas por semana, se a máxima 

distância possível de trabalho for de 11,3 m. 

 

7) O radioisótopo fósforo-32 é administrado a um paciente com 64 kg. Cada átomo desse 

radioisótopo emite uma partícula beta com energia de 0,698 MeV numa 

desintegração. Se a dose absorvida não deve superar 1 rad, calcule a quantidade em 

gramas de fósforo-32 que pode ser ingerida pelo paciente. 

 

8) 1,97 x 10-9 g de mercúrio-197 é administrado a um paciente de 74 kg, na detecção de 

um tumor. Cada átomo de mercúrio-197 emite um raio gama de 72 keV numa 

desintegração. Calcule a energia total da dose absorvida pelo paciente. 

 

9) Uma pessoa que trabalha com radiação X está submetida a uma exposição de 2 R, 

trabalhando 8 horas a 1 m do tubo de raios X. O que pode fazer, se a exposição deve 

ser diminuída de 10%? 

 

10) Classifique os efeitos biológicos da radiação levando em consideração a dose e a 

forma de resposta, o tempo de manifestação e o nível de dano. 

 

 

 


