
Questionário 1º ano Ensino Médio 

Utilize os conhecimentos a cerca das unidades e medidas, transformações de unidades de 

medidas, abordadas nas aulas iniciais de Introdução à Física, para resolver as questões a 

seguir: 

1) Dê os seguintes valores em unidades padrão do SI: 

a) 7 km 

b) 580 cm 

c) 600 g 

d) 5 min 

e) 15 000 mm 

f) 4 t 

g)8 h 

h) 85 cm 

i) 3 200 g 

 

2) Escreva os seguintes valores em unidades do SI: 

a) 2 km² 

b) 9 000 cm² 

c) 150 dm² 

d) 0,08 km² 

e) 12 000 mm² 

f) 10 cm² 

 

3) (UEMA) Qual das alternativas abaixo é a que contém as sete unidades básicas do 

Sistema Internacional de Unidades (SI)? 

a) Metro, quilograma-força, segundo, ampère, caloria, grama, candela. 

b) Metro, quilograma, segundo, ampère, kelvin, mol, candela. 

c) Quilômetro, metro, quilograma, ampère, caloria, grama, segundo. 

d) Grau, metro, hora, segundo, kelvin, mol, candela. 

e) Centímetro, quilograma-força, hora, volts, caloria, pascal, Celsius. 

 

4) Consideremos as seguintes medidas: 

5,8 m; 9 s; 4 km/h; 12 cm² e 6 L,. 

a) Qual o nome das unidades em que estão expressas? 

b) Qual o nome da grandeza a que essas unidades se referem? 

 

5) (Ufla-MG) Comportamento típico dos internautas é “baixar” músicas para o computador 

através de downloads. Os arquivos das músicas são da ordem de MB (    bites) e a 

velocidade de download kB/s (103bites/segundo). Suponha um arquivo de 3,6 MB que deva 

ser “baixado” à velocidade de 2 kB/s; então o tempo de download será de: 

a) 0,5 hora  

b) 4 horas  

c) 1 hora 

d) 8 horas 

e) 2 horas 

 

Utilize os conhecimentos a cerca da representação numérica por meio de notação científica, 

dentre todos os conhecimentos aplicados no primeiro bimestre para resolver as questões 

seguintes: 

 

6) O planeta Terra tem              de massa. A massa média dos átomos que 

compõem o planeta é de 40 u (u: unidade de massa atômica). Calcule quantos átomos têm a 

Terra, aproximadamente:      Dado {1 u =                  } 

 

 



7) Analise os dados apresentados a seguir: 

 

•5.973.600.000.000.000.000.000.000 kg   →      Massa do Planeta Terra  

•0,0000000000000000001602176487 C   →      Carga elementar aproximada de um 

elétron [em módulo] 

•1.099.511.627.776 bytes = 1 Terabyte     →          Capacidade de armazenamento de 

memória [equivalente a 1024 GB]  

•0,00000000000000000000000000167 kg  →      Massa aproximada de um próton  

Escreva em notação científica os números apresentados nos exemplos acima. 

 

8) Numa campanha nacional de vacinação,         crianças foram atendidas e 

receberam duas gotas de vacina cada uma. Supondo serem necessárias 20 gotas para 

preencher 1,0 cm³, qual é, em litros, o volume de vacina usado nessa campanha? 

 

Utilize as noções de Referencial de Movimento (REFERENCIAL "Um corpo está em repouso 

quando a distância entre este corpo e o referencial não varia com o tempo. Um corpo está 

em movimento quando a distância entre este corpo e o referencial varia com o tempo."), 

para resolver as próximas questões: 

 

9) (PUC-SP) Considere a seguinte situação: um ônibus movendo-se numa estrada e duas 

pessoas: uma, A, sentada no ônibus e outra, B, parada na estrada, ambas observando uma 

lâmpada fixa no teto do ônibus. A diz: “A lâmpada não se move em relação a mim, uma vez 

que a distância que nos separa permanece constante”. B diz: “A lâmpada está se 

movimentando, uma vez que está se afastando de mim”. 

a) A está errada e B está certa. 

b) A está certa e B está errada. 

c) Ambas estão erradas. 

d) Cada uma, dentro do seu ponto de vista, está certa.  

e) n.d.a. 

 

10) Enquanto o professor escreve na lousa: 

A) O giz está em repouso ou em movimento em relação à lousa?  

B) A lousa está em repouso ou em movimento em relação ao chão?  

C) A lousa está em repouso ou em movimento em relação ao giz?  

 

11) Um ônibus está andando à velocidade de 40 km/h. Seus passageiros estão em 

movimento ou repouso? Por que? 

 

12) Uma pessoa, em um carro, observa um poste na calçada de uma rua, ao passar por 

ele. O poste está em repouso ou em movimento? Explique. 

 

13) – Considere o livro que você está lendo. A)Ele está em repouso em relação a você? B) 

E em relação a um observador no Sol?  

 

14) Quando escrevemos no caderno, a caneta que usamos está em: A) Movimento em 

relação a que? B) Repouso em relação a que?  


