


01. (CESMAC 2014) Estima-se que o cérebro de um homem adulto contenha cerca de 5,7 ×

107 neurônios por grama. Considerando que a massa típica do cérebro de um homem adulto é

de 1,5 kg, qual é a ordem de grandeza do seu número de neurônios?

A)107 B)109 C)101 D)1013 E)1015



02. (CESMAC 2015) A água constitui cerca de 70% da massa do corpo de um homem jovem.

Se uma molécula de água possui aproximadamente 3,0 × 10-26 kg de massa, qual é a ordem de

grandeza do número de moléculas de água no corpo de um homem jovem de 60 kg?

A) 1014 B) 1018 C) 1021 D) 1024 E) 1027



03. (CESMAC 2015) O genoma humano constitui o conjunto de informações genéticas da nossa

espécie, que se encontra codificado em 23 pares de cromossomos no núcleo celular e no DNA

mitocondrial. O cromossomo de número 16 está classificado no grupo dos menores

cromossomos, medindo cerca de 2,5 𝜇m de comprimento, onde 1𝜇m = 10-6 m. Considere que N

cromossomos 16 têm seus comprimentos alinhados um após o outro em um intervalo de 1 cm.

Qual é a ordem de grandeza do número N?

A) 101 B) 103 C) 105 D) 107 E) 109



04. (CESMAC 2016) O resultado de um teste de glicemia realizado em uma pessoa adulta

aponta a presença de 100 mg de glicose para cada decilitro de sangue (1 mg = 10-3 g e 1 dL =

10-1 L). Considere que uma molécula de glicose tenha massa de 3 X 10-25 kg. Nessa situação,

qual é a ordem de grandeza do número de moléculas de glicose em 1 L de sangue desta

pessoa?

A) 1015 B) 1017 C) 1019 D) 1021 E) 1023



05. (CESMAC 2016) A molécula de colesterol (C27H46O) possui massa aproximada de 6,42 X

10-25 kg. Sabendo que a sua densidade é igual a 1,05 g/cm3, qual é a ordem de grandeza do

número de moléculas em um centímetro cúbico de colesterol?

A) 1019 B) 1021 C) 1023 D) 1025 E) 1027



06. (CESMAC 2017) O vírus da zika possui um diâmetro típico de 40 nanômetros (nm), onde 1

nm = 10-9 m. Quando a saliva do mosquito transmissor é inoculada na pele humana, o vírus da

zika pode infectar células do tecido conjuntivo denominadas fibroblastos. Se o diâmetro típico de

um fibroblasto é de 20 micrômetros (mm), onde 1 mm = 10-6 m, qual é a ordem de grandeza da

razão entre os diâmetros do vírus da zika e do fibroblasto?

A) 10-6 B) 10-3 C) 100 D) 103 E) 106



07. (CESMAC 2017) A creatinina é uma substância derivada da proteína creatina. A medição

da sua concentração no sangue pode determinar a existência de algum problema renal em um

indivíduo. Uma molécula de creatinina tem massa de 1,9 × 10−28 gramas. O exame em uma

pessoa indicou uma taxa de 0,9 mg/dL de creatinina no sangue, onde 1 mg = 10−3 g e 1 dL =

10−1 L. Se o volume total de sangue dessa pessoa é igual a 5,0 L, qual é a ordem de grandeza

do número de moléculas de creatinina no seu sangue?

A) 1017 B) 1020 C) 1023 D) 1026 E) 1029



08. (CESMAC 2018) Uma seção da artéria aorta de uma pessoa apresenta um fluxo sanguíneo

de 0,1 L/s. Considere que essa pessoa possui 6,0 X 1012 hemácias por litro de sangue.

Qual é a ordem de grandeza do número de hemácias que flui através dessa seção da aorta

durante um minuto?

A) 1011 B) 1013 C) 1015 D) 1017 E) 1019



09. (CESMAC 2018) Uma bula de certo medicamento informa que a dose máxima diária da

substância que pode ser ingerida é igual a 7,5 mg, onde 1 mg = 10−3 g. Se uma molécula dessa

substância tem massa 4,5 x 10−22 g, qual é a ordem de grandeza do número máximo de

moléculas dessa substância que podem ser ingeridas em um dia?

A) 10−23 B) 10−19 C) 100 D) 1019 E) 1023



10. (CESMAC 2019) Cientistas estimam que o corpo humano adulto possui cerca de 3,7 trilhões
de células. A ordem de grandeza desse número é igual a:

A) 1010 B) 1012 C) 1014 D) 1016  E) 1018



11. (CESMAC 2019) . O ouvido humano consegue escutar sons com frequência na faixa de 20
Hz a 20000 Hz. Uma pessoa encontra-se numa região em que a velocidade do som é igual a 340
m/s. Qual é a ordem de grandeza do menor comprimento de onda (em metros) de uma onda
sonora capaz de ser ouvida por essa pessoa nessa região?

A) 10−6 B) 10−4 C) 10−2 D) 101 E) 103



12. (CESMAC 2020) Um homem adulto possui uma concentração de 5.400.000 hemácias por
mm3 de sangue. Se o volume total de sangue desse homem é igual a 7 L, qual é a ordem de
grandeza do seu número de hemácias? Dado: 1 L = 106 mm3.
A) 107

B) 109

C) 1011

D) 1013

E) 1015



13. (CESMAC 2014) Um motorista dirige um carro à velocidade de 20 m/s ao longo de uma

avenida

retilínea. Ele percebe que um sinal de trânsito passa

de verde para amarelo à sua frente. O tempo que o seu cérebro leva para processar esta

informação e enviar o comando para que os músculos do seu pé pisem no freio é de 750

milissegundos (ms), onde 1 ms = 10−3 s. Quantos metros o carro percorre durante este

intervalo de tempo?

A)0,015 B)0,15 C)1,5 D)15 E)150



14. (CESMAC 2014) Um automóvel desloca-se em uma estrada retilínea. A sua posição em

função do tempo é ilustrada no gráfico abaixo. Qual é a sua velocidade média entre os instantes t

= 0 e t = 8,0 s?

A)−80 m/s

B)−15 m/s

C)10 m/s

D) 15 m/s

E) 80 m/s



15. (CESMAC 2020) Uma corrida de 10.000 m foi realizada e o corredor vencedor concluiu a

prova em 30 min. O corredor que chegou em último lugar correu com velocidade média igual a

40% da velocidade média do corredor vencedor. Calcule o tempo que o último corredor a chegar

levou para completar a prova.

A) 45 min

B) 60 min

C) 75 min

D) 90 min

E) 105 min



16. (CESMAC 2015) Durante os testes de um robô cirurgião, é verificado

que o braço robótico reduz os deslocamentos realizados pelo médico

cirurgião. Os deslocamentos do médico cirurgião na direção x são reduzidos

por um fator 2, enquanto os seus deslocamentos na direção y são reduzidos

por um fator 3. Se em 4,0 segundos o médico cirurgião realiza um

movimento como ilustrado na figura a seguir, qual é a velocidade média do

braço robótico?

A) 0,5 mm/s

B) 1,0 mm/s

C) 1,5 mm/s

D) 2,0 mm/s

E) 2,5 mm/s



17. (CESMAC 2016) O gráfico abaixo mostra a velocidade em função do

tempo de uma bolinha de látex que foi lançada a partir do solo, de baixo para

cima, na direção vertical.

Desprezando a resistência do ar e supondo colisões elásticas e rápidas com o

solo, calcule a distância total percorrida pela bolinha no intervalo de tempo de

t = 0 até t = 6,0 s. Considere a aceleração da gravidade g=10m/s2


