1ª Lista de Exercícios de Laboratório de Física Experimental
1)

Arredonde os valores abaixo, para apenas dois algarismos significativos:

(a) 34,48 𝑚 (b) 1,281 𝑚/𝑠
(f) 0,0225 𝑁 (g) 2787 𝑚
2)

(c) 8,563 𝑥 103 𝑠
(h) 0,04095 𝑘𝑚

(d) 4,35 𝑐𝑚3
(e) 9,97𝑥10−6 𝑔
(i) 143768900 (j) 2,54 𝑐𝑚

Calcule as incertezas relativas, na forma percentual de cada uma das medidas a seguir:

(a) 𝑚 = (34,55 ± 0,05) 𝑔

(b) 𝑑 = (7,802 ± 0,001) 𝑔/𝑐𝑚3

(c) 𝑐 = (2,998 ± 0,002)𝑥108 𝑚/𝑠

3) A Figura 1, apresentada abaixo, representam um paquímetro em duas posições. Na primeira (1), o
instrumento está fechado e na segunda (2), está aberto, medindo a dimensão L de um objeto
(a) Qual é a resolução do paquímetro? (b) Qual o valor medido de L com a respectiva incerteza?
(1)

(2)

Figura 1 – Representação de um paquímetro em duas configurações diferentes: (1) fechado; (2) aberto

4) Quantos algarismos significativos existem em cada uma das medidas abaixo:
e) 5 × 1018 átomos
a) 23,9 cm
f) 4,11 × 1022 moléculas
b) 543,311 km
g) 17,0 mL
c) 0,029 g
d) 2, 014 × 10−3 mm
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5) As medidas indicadas abaixo estão expressas corretamente em termos de algarismos significativos.
Escreva-as em notação científica e indique os algarismos exatos e o primeiro algarismo duvidoso em cada
medida.
a) 473 m
c) 37 mm
b) 0,0705 cm
d) 37,0 mm
6) Arredonde os seguintes números de forma que fiquem com dois algarismos significativos:
a) 81,42
d) 14,2
b) 0,517
e) 135
−5
f) 0,445
c) 2,31 × 10
7) Faça o arredondamento dos seguintes números para que contenham quatro, três e dois algarismos
significativos:
a) 21,9994
d) 4702491
b) 3,00838
e) 0,0030452
c) 38665
8) Informe a quantidade de algarismos significativos nos números ou no resultado das operações a seguir:
a) 0,216
e) log 3,2
b) 90,7
f) 104,37
c) 800,0
g) 200,06
d) log 0,001237
h) 7,80 × 1010
i) 50,00 × 27,8 × 0,1167
9) Faça as seguintes operações, expressando a resposta com o número correto de algarismos significativos:
a) 4,002 + 15,9 + 0,823
d) 40,08 + 15,9994
b) 213 − 11, 579
e) 137,33 − 32,064 − 63,9976
c) 1,00797 + 126,90
f) 9,80 × 10−2 + 4,6 × 10−3
10)
Complete as seguintes conversões de unidades e indique os resultados com o número apropriado de
algarismos significativos:
a) 12 𝑔 =
𝑘𝑔
e) 21 𝑔 =
𝑚𝑔
3
b) 160 𝑚 =
𝑚𝑚
f) 37, 6 𝑑𝑚 =
𝑚3
c) 2,080 𝑚𝑔 =
𝑔
g) 18 𝑚𝐿 =
𝑚3
d) 36 𝑚𝐿 =
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
h) 5,19 𝑚 =
𝑐𝑚
11)
O intervalo de tempo de um ano corresponde a quantos segundos? Forneça a sua resposta em notação
científica e com dois algarismos significativos.
12)
A nave espacial Voyager I em vôo até Saturno revelou que a temperatura na superfície de Titan (uma
das luas de Saturno) é de 93 K. Qual é a temperatura em graus Celsius? Expresse o resultado com o número
apropriado de algarismos significativos.
13) A distância entre os centros de dois átomos de oxigênio na molécula de 𝑂2 é de 1,21Å (1Å = 10−10 𝑚).
Qual é a distância entre os dois átomos de oxigênio dada em centímetros?
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14) Uma amostra de água tem massa de 234,9 𝑔 a temperatura de 25 °𝐶. A densidade da água nesta
temperatura é dada como sendo 0,99707 𝑔. 𝑚𝐿−1 . Qual é o volume de água? Forneça a resposta tanto
em litros quanto em mililitros, expressando o resultado com o número correto de algarismos
significativos.
15) (PUC-SP) O número de algarismos significativos na medida 0,00000000008065 𝑐𝑚 é igual a:
a) 3;
d) 14;
b) 4;
e) 15.
c) 11;
16) (UFU-MG) Uma lata contém 18, 2 litros de água. Se você despejar mais 0, 2360 litros, o volume terá o
número de algarismos significativos igual a:
a) dois;
d) cinco;
b) três;
e) seis.
c) quatro;
17) (Cesgranrio-RJ) Um estudante, tendo medido o corredor de sua casa, encontrou os seguintes valores:
comprimento = 5,7 m e largura = 1,25 m. Desejando determinar área deste corredor com a maior precisão
possível, o estudante multiplica os dois valores anteriores e registra o resultado com o número correto de
algarismos, isto é, somente com os algarismos que sejam significativos. Assim fazendo, ele deve
escrever:
a) 7,125 𝑚2 ;
d) 7,1 𝑚2;
b) 7,12 𝑚2;
e) 7 𝑚2.
c) 7,13 𝑚2;
18) A medida, 𝑥 = 0,3002 𝑐𝑚, escrita com apenas dois algarismos significativos e em notação científica
melhor é expressa pela alternativa:
a) 0,30 𝑐𝑚;
d) (d) 3,0 × 101 𝑐𝑚;
b) 3,0 × 10−1 𝑐𝑚;
e) (e) 32 × 10−1 𝑐𝑚.
c) (c) 0,3 𝑐𝑚;
19) Qual a melhor alternativa que exprime a leitura da medida: 𝐿 = 4685,0 𝑚𝑚2 no Sistema Internacional,
em notação científica e com apenas dois algarismos significativos?
a) 4,7 × 103 𝑚2 ;
d) 4,7 × 109 𝑚2 ;
b) 4,7 × 106 𝑚2 ;
e) 4,7 × 10−3 𝑚2.
c) 4,7 × 10−6 𝑚2;
20) O resultado da operação: 𝑆 = 1,3 𝑚 + 1,007 𝑚 + 12,18 𝑚 é melhor representado pela alternativa:
a) 14,5 m;
d) 14,4 m;
b) 14,487 m;
e) 14,49 m.
c) 14,48 m;
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21) Qual área A de um retângulo, cujos lados medem, 𝑎 = 12,4200 𝑐𝑚 e 𝑏 = 6,10 𝑐𝑚?
a) 75,762000 𝑐𝑚2;
d) 75,8 𝑐𝑚2;
b) 75,76 𝑐𝑚2;
e) 76 𝑐𝑚2 .
c) 75,7 𝑐𝑚2;
22) O volume de uma pirâmide é dado pela relação: 𝑉 = (1/3)𝐵𝐻, onde 𝐵 é área de sua base e 𝐻 a sua
altura. Se a base dessa pirâmide é um quadrado de lado 𝐿 = 2,7 𝑐𝑚 e a sua altura 𝐻 = 7,40 𝑐𝑚, assinale
a alternativa que melhor representa o volume dessa pirâmide em 𝑚3 . Observação: a fração 1/3 não deve
ser considerada na aproximação dos algarismos significativos no resultado final.
a) 1,79820 × 10−5;
d) 1,8 × 10−5;
b) 6,7 × 10−6;
e) 5,4 × 10−5.
c) 4,9 × 10−6;
23) Qual a ordem de grandeza do número de batidas do coração de um homem que viveu 78 anos?
a) 107 ;
d) 1012 ;
b) 108 ;
e) 1018 .
c) 1010 ;
24) Qual a ordem de grandeza do tempo gasto pela luz, em segundos, para atravessar uma janela de vidro?
Considere a velocidade da luz no vidro igual a 200000 𝑘𝑚/𝑠.
a) 10−5;
d) 10−12;
b) 10−7;
e) 10−13.
c) 10−11;
25) (Cesgranrio) Um estudante deseja medir o comprimento de sua mesa de trabalho. Não dispondo de régua,
decide utilizar um toco de lápis como padrão de comprimento. Verifica então que o comprimento da
mesa equivale ao de 13,5 tocos de lápis. Chegando ao colégio, mede com uma régua o comprimento do
seu toco de lápis, achando 8,9 cm. O comprimento da mesa será corretamente expresso por:
d) 1,2 × 102 𝑐𝑚;
e) 102 𝑐𝑚.

a) 120,15 𝑐𝑚;
b) 120,2 𝑐𝑚;
c) 1 × 102 𝑐𝑚;

26) Medindo a espessura de um caderno comum de 100 folhas, sem considerar as capas, um estudante obteve
a medida de 1,0 𝑐𝑚. A ordem de grandeza da espessura média de uma folha é:
a) 10−1 mm;
d) 10−4 mm;
b) 10−2 mm;
e) 10−5 mm.
c) 10−3 mm;
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