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INTRODUÇÃO À FÍSICA 
SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES – CONVERSÃO DE 

UNIDADES 
 
1. (Unitau) As unidades de comprimento, massa e tempo no Sistema Internacional de unidades são, respectivamente, o 
metro(m) o quilograma(kg) e o segundo(s). Podemos afirmar que, nesse sistema de unidades, a unidade de força é: 
a) kg.m/s. b) kg.m/s£. c) kg£.m/s. d) kg.m£/s e) kg.s/m.  
 
2. (Unesp) O intervalo de tempo de 2,4 minutos equivale, no Sistema Internacional de unidades (SI), a: 
a) 24 segundos. b) 124 segundos. c) 144 segundos. d) 160 segundos. e) 240 segundos.  
 
3. (Ufpe) Em um hotel com 200 apartamentos o consumo médio de água por apartamento é de 100 litros por dia. Qual a 
ordem de grandeza do volume que deve ter o reservatório do hotel, em metros cúbicos, para abastecer todos os 
apartamentos durante um dia? 
a) 10¢  b) 10£  c) 10¤  d) 10¥  e) 10¦  
 
4. Qual a relação entre o metro cúbico e o litro?  
5. Como transformamos 1 m¤ em cm¤?  
6. Como transformamos 1 km£ em m£?  
7. Como transformamos 1 km em metros?  
8. O que é o sistema MKS?  
9. Um metro cúbico corresponde a quantos litros? 
10. Se convertermos 100cm£ em m£, quantos m£ teremos?  
11. Se convertermos 1Km£ em m£, quantos m£ teremos?  
 
12. (Ufc) No filme "Armageddon", é mostrado um asteróide, em rota de colisão com a Terra. O diâmetro desse asteróide 
mede cerca de 1000km, mas, de acordo com vários astrônomos, os maiores asteróides com alguma probabilidade de 
colidir com a Terra têm um diâmetro de 10 km. São os chamados "exterminadores". Faça uma estimativa da razão entre 
as massas desses dois tipos de asteróides.  
 
13. (Ufrrj) Leia atentamente o quadrinho a seguir. Com base no 
relatório do gari, calcule a ordem de grandeza do somatório do 
número de folhas de árvores e de pontas de cigarros que ele 
recolheu.  
 
 
 
 
 
 
14. (Unesp) Considere os três comprimentos seguintes: 
d�=0,521km, 
d‚=5,21.10−£m    e 
 dƒ=5,21.10§mm. 
a) Escreva esses comprimentos em ordem crescente. 
b) Determine a razão dƒ/d�.  
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 15. (Unicamp) "Erro da NASA pode ter destruído sonda" (Folha de S. Paulo, 1/10/1999) 
 Para muita gente, as unidades em problemas de Física representam um mero detalhe sem importância. No 
entanto, o descuido ou a confusão com unidades pode ter conseqüências catastróficas, como aconteceu recentemente 
com a NASA. A agência espacial americana admitiu que a provável causa da perda de uma sonda enviada a Marte 
estaria relacionada com um problema de conversão de unidades. Foi fornecido ao sistema de navegação da sonda o 
raio de sua órbita em METROS, quando, na verdade, este valor deveria estar em PÉS. O raio de uma órbita circular 
segura para a sonda seria r=2,1×10¦m, mas o sistema de navegação interpretou esse dado como sendo em pés. Como 
o raio da órbita ficou menor, a sonda desintegrou-se devido ao calor gerado pelo atrito com a atmosfera marciana. 
a) Calcule, para essa órbita fatídica, o raio em metros. Considere 1pé=0,30m. 
b) Considerando que a velocidade linear da sonda é inversamente proporcional ao raio da órbita, determine a razão 
entre as velocidades lineares na órbita fatídica e na órbita segura.  
 
16. (Cesgranrio) O fumo é comprovadamente um vício prejudicial à saúde. Segundo dados da Organização Mundial da 
Saúde, um fumante médio, ou seja, aquele que consome cerca de 10 cigarros por dia, ao chegar à meia-idade terá 
problemas cardiovasculares. A ordem de grandeza do número de cigarros consumidos por este fumante durante 30 anos 
é de: 
a) 10£  b) 10¤  c) 10¥  d) 10¦  e) 10§  
 
17. (Enem)   SEU OLHAR 
  (Gilberto Gil, 1984) 
  Na eternidade 
  Eu quisera ter 
  Tantos anos-luz 
  Quantos fosse precisar 
  Pra cruzar o túnel 
  Do tempo do seu olhar 
 
Gilberto Gil usa na letra da música a palavra composta ANOS-LUZ. O sentido prático, em geral, não é obrigatoriamente 
o mesmo que na ciência. Na Física, um ano luz é uma medida que relaciona a velocidade da luz e o tempo de um ano e 
que, portanto, se refere a 
a) tempo. b) aceleração.  c) distância.  d) velocidade.  e) luminosidade.  
 
 18. (Puc-rio) Você está viajando a uma velocidade de 1km/min. Sua velocidade em km/h é: 
a) 3600. b) 1/60  c) 3,6.  d) 60.  e) 1/3600.  
 
 19. (Puc-rio) O volume do tanque de combustível de um Boeing 767 é de 90.000 L. Sabemos que a queima de 1 litro 
deste combustível de aviação libera 35,0 MJ da energia (um Mega Joule equivale a um milhão de Joules). Por outro 
lado, a explosão de um kiloton de dinamite (mil toneladas de TNT) libera 4,2 × 10¢£ J de energia. Se o tanque de 
combustível do Boeing, por um terrível acidente,explodisse, equivaleria a quantos kilotons de TNT? 
a) 1,34  b) 0,75  c) 7,5 × 10£  d) 1,34 × 10¤  e) 1,08 × 10¨  
 
 20. (Uece) O nanograma é um submúltiplo do grama eqüivalente a: 
a) 10−¢£ g  b) 10−ª g  c) 10−§ g  d) 10−¤ g  
 
 21. (Uel) Um homem caminha com velocidade VH=3,6km/h, uma ave com velocidade VA=30m/min e um inseto com 
VI=60cm/s. Essas velocidades satisfazem a relação 
a) VI > VH > VA b) VA > VI > VH c) VH > VA > VI  d) VA > VH > VI e) VH > VI > VA  
 
22. (Uerj) O acelerador de íons pesados relativísticos de Brookhaven (Estados Unidos) foi inaugurado com a colisão 
entre dois núcleos de ouro, liberando uma energia de 10 trilhões de elétrons-volt. Os cientistas esperam, em breve, 
elevar a energia a 40 trilhões de elétrons-volt, para simular as condições do Universo durante os primeiros 
microssegundos após o "Big Bang." ("Ciência Hoje", setembro de 2000)Sabendo que 1 elétron-volt é igual a 1,6 × 
10−¢ª joules, a ordem de grandeza da energia, em joules, que se espera atingir em breve, com o acelerador de 
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Brookhaven, é: 
a) 10−©  b) 10−¨  c) 10−§  d) 10−¦  
 
 23. (Ufpe) O fluxo total de sangue na grande circulação, também chamado de débito cardíaco, faz com que o coração 
de um homem adulto seja responsável pelo bombeamento, em média, de 20 litros por minuto. Qual a ordem de grandeza 
do volume de sangue, em litros, bombeado pelo coração em um dia? 
a) 10£  b) 10¤  c) 10¥  d) 10¦  e) 10§  
 
 24. (Ufpe) Qual a ordem de grandeza, em km/h, da velocidade orbital da Terra em torno do Sol? A distância média da 
Terra ao Sol é 1,5×10©km. 
a) 10§  b) 10¦  c) 10¥  d) 10¤  e) 10£  
 
 25. (Ufv) Considere o volume de uma gota como 5,0×10−£ml. A ordem de grandeza do número de gotas em um litro de 
água é: 
a) 10¤  b) 10¦  c) 10£  d) 10¥  e) 10§  
 
26.  (Uel) O medidor de luz residencial é composto de quatro relógios. O 
sentido de rotação dos ponteiros é o da numeração crescente. lnicia-se 
a leitura pelo relógio da esquerda. O valor obtido é expresso em kWh. 
Considere as leituras realizadas em dois meses consecutivos: o atual e 
o anterior. 
Sabendo que 1 joule = 1 W.s, o consumo da energia elétrica na 
residência desde a instalação do relógio, em joules, foi da ordem de 
a) 10¢¡  b) 10¢£  c) 10¢¤  d) 10¢¥  e) 10¢¦  
 
 
 
27. (Fei) A massa do sol é cerca de 1,99.10¤¡kg. A massa do átomo de hidrogênio, constituinte principal do sol é 
1,67.10−£¨kg. Quantos átomos de hidrogênio há aproximadamente no sol? 
a) 1,5 . 10−¦¨ átomos b) 1,2 . 10¦¨ átomos c) 1,5 . 10¦¨ átomos d) 1,2 . 10−¦¨ átomos e) 1,2 . 10¤ átomos  
 
28. (Pucrs) Um estudante mandou o seguinte e-mail a um colega: "No último fim de semana fui com minha família à 
praia. Depois de 2hrs de viagem, tínhamos viajado 110Km e paramos durante 20 MIN para descansar e fazer compras 
em um shopping. Meu pai comprou 2KG de queijo colonial e minha mãe 5ltrs de suco concentrado. Depois de viajarmos 
mais 2h, com uma velocidade média de 80KM/H, chegamos ao destino."O número de erros referentes à grafia de 
unidades, nesse e-mail, é 
a) 2.  b) 3.  c) 4.  d) 5.  e) 6.  
 
29 (Ufc) "A próxima geração de chips da Intel, os P7, deverá estar saindo da fábrica dentro de dois anos, reunindo nada 
menos do que dez milhões de transistores num quadrinho com quatro ou cinco milímetros de lado." (Revista ISTO É, 
n°1945, página 61).Tendo como base a informação anteriores, podemos afirmar que cada um desses transistores ocupa 
uma área da ordem de: 
a) 10−£ m£. b) 10−¥ m£. c) 10−© m£. d) 10−¢¡ m£. e) 10−¢£ m£.  
 
 30. (Ufg) Pois há menos peixinhos a nadar no marDo que os beijinhos que eu darei na sua boca Vinicius de 
MoraesSupondo que o volume total de água nos oceanos seja de cerca de um bilhão de quilômetros cúbicos e que haja 
em média um peixe em cada cubo de água de 100 m de aresta, o número de beijos que o poeta beijoqueiro teria que dar 
em sua namorada, para não faltar com a verdade, seria da ordem de 
a) 10¢¡  b) 10¢£  c) 10¢¥  d) 10¢§  e) 10¢©  
 
31. (Ufpe) Em um bairro com 2500 casas, o consumo médio diário de água por casa é de 1000 litros. Qual a ordem de 
grandeza do volume que a caixa d'água do bairro deve ter, em m¤, para abastecer todas as casas por um dia, sem faltar 
água? 
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a) 10¤  b) 10¥  c) 10¦  d) 10§  e) 10¨  
 
32. (Ufpi) A superfície do Estado do Piauí mede cerca de 252.000 quilômetros quadrados (km£) . A precipitação 
pluviométrica média, anual, no Estado, é de cerca de 800mm. Isto significa que o valor médio do volume de água que o 
Piauí recebe por ano, sob a forma de chuvas, é de 200 quilômetros cúbicos (km¤). Esse volume, expresso em bilhões de 
metros cúbicos (m¤), vale: 
a) 2000  b) 200  c) 20  d) 2,0  e) 0,2  
 
33. (Ufpi) A unidade astronômica, UA, (1 UA ¸ 150 milhões de quilômetros) é a distância da Terra até o Sol. O raio da 
órbita do planeta Marte é, aproximadamente, 1,5 UA. Considere a situação em que a linha que une a Terra ao Sol é 
perpendicular à linha que une Marte ao Sol. Nessa situação, podemos afirmar que a distância entre a Terra e Marte, em 
UA, é, aproximadamente: 
a) 0,9  b) 1,8  c) 2,7  d) 3,6  e) 4,5  
 
34. (Ufpi) A nossa galáxia, a Via Láctea, contém cerca de 400 bilhões de estrelas. Suponha que 0,05% dessas estrelas 
possuam um sistema planetário onde exista um planeta semelhante à Terra. O número de planetas semelhantes à Terra, 
na Via Láctea, é: 
a) 2 × 10¥ b) 2 × 10§ c) 2 × 10© d) 2 × 10¢¢ e) 2 × 10¢£  
 
 35. (Ufrrj) Uma determinada marca de automóvel possui um tanque de gasolina com volume igual a 54 litros. O manual 
de apresentação do veículo informa que ele pode percorrer 12 km com 1 litro. Supondo-se que as informações do 
fabricante sejam verdadeiras, a ordem de grandeza da distância, medida em metros, que o automóvel pode percorrer, 
após ter o tanque completamente cheio, sem precisar reabastecer, é de 
a) 10¡.  b) 10£.  c) 10¤.  d) 10¦.  e) 10§.  
 

GABARI TO 
1. [B]  2. [C]  3. [A]  4. Ambas são unidades para medida de volume, e 1m¤ = 1000 litros. 
5. Multiplicando por 1 milhão.  6. Cada 1 km£ = 1 000 000 m£. Basta portanto multiplicar por 1 milhão. 
7. Cada 1 km = 1000 m. Basta portanto multiplicar por 1000. 
8. É um sistema de unidades que utiliza para o comprimento o metro, para a massa o quilograma e para o tempo o 
segundo. É o atual sistema internacional. 9. 1000  10. 0,01 11. 1 000 000 
12. Supondo os asteróides de mesma densidade, a razão entre a massa, m(i), do asteróide imaginário, mostrado no 
filme, e a massa, m(r), do asteróide real, é igual à razão entre seus volumes. m(i)/m(r) = 10§ 
13. 2. 10¦ 14. a) d‚ < d� < dƒ b) 10  15. a) 0,63 . 10¦ m b) v(fatídica)/v(segura) ¸ 3,33 
16. [D]  17. [C]  18. [D]  19. [B]  20. [B]  21. [E]  22. [D] 
23. [C]  24. [B]  25. [D]  26. [A]  27. [B]  28. [E]  29. [E] 
30. [B]  31. [A]  32. [B]  33. [B]  34. [C]  35. [E] 
 


