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 Exercícios de Análise Dimensional e Ordem de 
Grandeza 

 

1. A velocidade v de um satélite rasante à terra é dada por v = g.Rβ em que g é a aceleração da 

gravidade nas vizinhanças da Terra e R é o raio de órbita deste. Determine os valores de  e β 
para que v tenha unidade expressa segundo o S.I. 
 
 
2. Ao resolver um problema de Física, um estudante encontra sua resposta expressa nas 
seguintes unidades: kg.m2/s3. Estas unidades representam 

a) Força. 
b) Energia. 
c) Potência. 
d) Pressão. 
e) Quantidade de movimento. 

 
 
3. Para o movimento de um corpo sólido em contato com o ar foi verificado experimentalmente 
que a força atrito, Fat, é determinada pela expressão Fat=k.v2, na qual v é a velocidade do corpo 
em relação ao ar, e k, uma constante. Considerando a força medida em newtons, N, e a 
velocidade em m/s, a unidade da constante k será: 

a) N.s2 / m2 
b) N.s2 
c) N.s 
d) N / m2 
e) N.m 

 
 
4. Um vertedouro de uma represa tem uma forma triangular, conforme mostra a figura a seguir. 
Um técnico quer determinar empiricamente o volume de água por unidade de tempo que sai pelo 
vertedouro, isto é, a vazão. Como a represa é muito grande, a vazão não depende do tempo. Os 
parâmetros relevantes são: h, a altura do nível de água medida a partir do vértice do triângulo, e 
g, a aceleração da gravidade local. A partir dessas informações, o técnico escreve a seguinte 
fórmula para a vazão Q: 
 
Q = Chxgy 

 
Onde C é uma grandeza adimensional. 
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Calcule os valores dos expoentes x e y para que Q tenha dimensão de vazão. 
 
 
5. Numa campanha nacional de vacinação, 10 milhões de crianças foram atendidas e receberam 
duas gotas de vacina cada uma. Supondo que 20 gotas ocupam 1,0 cm3, qual é, em litros, a 
ordem de grandeza do volume de vacina usado nessa campanha? 
 
 
6. Dados divulgados pelo Instituto de Pesquisas Espaciais mostraram o progresso do 
desmatamento sofrido pela Região Amazônica entre agosto de 1999 e agosto de 2000. 
Analisando fotos de satélites, os especialistas concluíram que, nesse período, sumiu do mapa um 
total de 20 000 quilômetros quadrados de floresta. Um órgão da imprensa noticiou o fato com o 
seguinte texto: O assustador ritmo de destruição é de um campo de futebol a cada oito segundos. 
Considerando que um ano tem aproximadamente 32 x 106s (trinta e dois milhões de segundos) e 
que a medida da área oficial de um campo de futebol é aproximadamente 10-2 km (um centésimo 
de quilômetro quadrado), as informações apresentadas nessa notícia permitem concluir que tal 
ritmo de desmatamento, em um ano, implica a destruição de uma área de 

a) 10 000 km2, e a comparação dá a ideia de dado numérico indica. 
b) 10 000 km2, e a comparação dá a ideia de que a devastação não é mais grave do que o 

dado numérico indica. 
c) 20 000 km2, e a comparação retrata exatamente o ritmo da destruição. 
d) 40 000 km2, e o autor da notícia exagerou na comparação, dando falsa impressão de 

gravidade a um fenômeno natural. 
e) 40 000 km2 e, ao chamar a atenção para um fato realmente grave, o autor da notícia 

exagerou na comparação. 
 


