
           

 

FUNÇÕES, GRÁFICOS E ESCALAS 

 
EXERCÍCIOS 
 

1) (ESAL – MG) A física é uma ciência que: 
a) Cria novos mecanismos para controlar a natureza 

Não é preciso racionar muito para perceber que a Física não cria 
mecanismos para CONTROLAR a natureza 

b) Controla o comportamento da natureza 
Da mesma forma como na alternativa acima, como é que a física vai 
CONTROLAR o comportamento da natureza? 

c) Age no sentido de explicar o comportamento da natureza 
Esta é a alternativa mais correta. A física não cria mecanismos para 
controlar a natureza, nem controla o comportamento da natureza, 
muito menos cria leis que a natureza deve cumprir ou condicionantes 
para governar os fenômenos naturais, mas tem como propósito 
EXPLICAR O COMPORTAMENTO DA NATUREZA. 

d) Estabelece leis que a natureza deve cumprir 
É impossível estabelecer leis para a natureza cumprir. Ao contrário, a 
física observa os fenômenos e comportamentos da natureza e, a partir 
destas observações, transforma em uma Lei da Natureza. 

e) Cria condicionantes para governar os fenômenos naturais 
Da mesma forma como na alternativa acima, a física não tem a 
capacidade de criar condicionantes para governar os fenômenos 
naturais, mas é uma ciência que observa os eventuais condicionantes 
que a própria natureza se impõe. 
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2) (FUVEST – SP) Um conhecido autor de contos fantásticos associou o tempo 
restante de vida de certa personagem à duração de escoamento da areia de 
uma enorme ampulheta. A areia escoa uniforme, lenta e inexoravelmente com 
a razão de 200 gramas por dia. Sabendo que a ampulheta comporta 30 kg de 
areia e que 2/3 do seu conteúdo inicial já escoou, quantos dias de vida restam à 
personagem? 
 
a) 100 b) 50  c) 600  d) 2.000  e) 1.000 

 
1 kg = 5 x 200 g   Leva 5 dias para escoar 1 kg de areia 
 
5 dias   1 kg de areia 
x dias   30 kg 
 

x = 
               

    
    x = 150 dias 

 
 

 
 x 150 dias = 100 dias 

 
Portanto, 150 dias – 100 dias = 50 dias, que é o tempo de vida que resta à 
personagem. 
 
 
 

3) (FUVEST-SP) No Estádio do Morumbi, 120.000 torcedores assistem a um jogo. 
Através de cada uma das seis saídas disponíveis podem passar mil pessoas por 
minuto. Qual o tempo mínimo necessário para esvaziar o estádio? 
 

a) 1 h  b) 
 

 
 h  c) 

 

 
 h  d) 

 

 
 h  e) 

 

 
 h 

 
1 minuto    6.000 pessoas 
x minutos  120.000 pessoas 
 

x = 
                           

             
  = 20 minutos = 

 

 
 h 

 
4) (UCSAL - BA) Das representações indicadas nas alternativas abaixo, a que só 

expressa ordem de grandeza é: 
 

a) 1.987 
b) 198,7 x 10 
c) 19,87  x 102 
d) 1,987 x 103 
e) 103 

 
Denomina-se ORDEM DE GRANDEZA a magnitude de uma grandeza, dada pela 
notação da potência de 10 (100 = 1, 101 = 10, 102 = 100, etc.) 



 
5) (UFMA) No SI (Sistema Internacional), a unidade de comprimento é: 

a) m 
b) km 
c) cm 
d) dm 

Todas as alternativas contém uma unidade de comprimento. Porém, no SI, a 
medida padrão é o metro (m). As demais são múltiplos e submúltiplos do 
metro. 

 
6) (UNIFOR – CE) Se colocados, um em seguida ao outro, os cigarros de 100 mm 

consumíveis durante dez anos por um fumante que, sistematicamente, 
fumasse vinte cigarros por dia, seria possível cobrir uma distância, em metros, 
de: 

a) 5,7 x 103 m 
b) 7,3 x 103 m 
c) 8,2 x 103 m 
d) 9,6 x 103 m 
e) 15 x 103 m 

Para começar, vejam que as alternativas estão em metros. Então, vamos 
transformar 100 mm em metros. Assim, 1,0 m = 1.000 mm e 100 mm = 0,1 m. 

10 anos = 10 x 365 dias = 3.650 dias 

20 cigarros x 0,1 m x 3.650 dias = 7.300 m = 7,3 x 103 m 

 
7) (UFPB) O volume de uma placa retangular com lados iguais a 40 cm e 1,2 m e 

espessura de 2,0 mm é de: 
a) 9,6 x 10-6 m3 
b) 9,6 x 102 cm3 
c) 9,6 x 108 mm3 
d) 96 m3 
e) 96 cm3 

 
Antes de mais nada, temos três unidades de medida diferentes. Então, temos 
que unificá-las em uma só unidade de medida. Para escolher a unidade de 
medida para qual vamos converter, vamos considerar o raciocínio de que, 
como temos cm e mm, dificilmente a unidade de medida do volume será em m. 
Por outro lado, a unidade de medida mm é uma unidade muito pequena, que 
dificilmente será o resultado. Assim, vamos escolher a conversão para cm.  
Com isso, já temos duas possíveis respostas, a letra “b” e a letra “e”. 
 
1 m = 100 cm  1,2 m = 120 cm 
1 cm = 10 mm  2 mm = 0,2 cm 
 

 V = 40 cm x 120 cm x 0,2 cm = 960 cm = 9,6 x 102 cm3 

 



8) ATIVIDADE AVALIATIVA: A atividade a seguir deverá ser entregue no retorno 
das aulas, em folha separada dos exercícios acima, contendo no cabeçalho da 
folha ESCOLA, NOME, TURMA, ATIVIDADE AVALIATIVA DE FÍSICA e contará 
como uma das notas do trimestre. 
Não esqueçam desta atividade avaliativa, que deverá ser entregue no retorno 
das aulas. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Retome o exemplo usado em Funções e Gráficos, na página 1 e faça a experiência da 
bolinha de isopor subindo com a água. Construa uma tabela da altura relacionada ao 
instante. Para isso, você precisa de uma torneira, de um cronômetro (pode usar o 
cronômetro do celular) e de um recipiente de vidro ou plástico transparente, graduado 
e onde caibam, no mínimo 3 litros de água. 

Depois de construía a tabela, converta-a em um gráfico h x t, conforme as etapas 
apresentada no exemplo da página 1. 
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