
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

01.Qual é a ordem de grandeza do número de voltas 

dadas pela roda de um automóvel ao percorrer uma 
estrada de 200km?  

DADO: R = 30 cm 

a) 102 

b) 103 

c) 105 

d) 107 
e) 109 

 

02.Considere que o corpo de uma determina pessoa 
contém 5,5 litros de sangue e 5 milhões de glóbulos 

vermelhos por milímetro cúbico de sangue. 

Com base nesses dados, é correto afirmar que o 

número de glóbulos vermelhos no corpo dessa pessoa 
é: 

A) 2,75.1019 

B) 5,5.1010 
C) 5.1011 

D) 5,5.1012 

E) 2,75.1013 
 

03. Uma determinada marca de automóvel possui um 

tanque de gasolina com volume igual a 54 litros. O 

manual de apresentação do veículo informa que ele 

pode percorrer 12 km com 1 litro. Supondo-se que as 

informações do fabricante sejam verdadeiras, a ordem 

de grandeza da distância, medida em metros, que o 

automóvel pode percorrer, após ter o tanque 

completamente cheio, sem precisar reabastecer, é de 

a) 100  

b) 102  

c) 103  
d) 105  

e) 106  

 
04.A escala de volume dos organismos vivos 

varia, entre uma bactéria e uma baleia, de 21 

ordens de grandeza. Se o volume de uma baleia 
é 102m3, o volume de uma bactéria é: 

a) 1011 m3             

b) 10-19 m3 
c) 101/21 m3         

d) 1019 m3          

e) 10-11 m3 

 
05.Em um hotel com 200 apartamentos o consumo 

médio de água por apartamento é de 100 litros por 

dia. Qual a ordem de grandeza do volume que deve 
ter o reservatório do hotel, em metros 

cúbicos, para abastecer todos os apartamentos 

durante um dia? 
  

a) 101            

b) 102     

c) 103             

d) 104             
e) 105 

 

06.A luz proveniente do Sol 
demora, aproximadamente, 8 minutos para chegar à 

Terra.  

A ordem de grandeza da distancia entre estes dois 
astros celestes, em km, é: 

a) 103 

b) 106 

c) 108 
d) 1010 

e) 1023 

 
07.Leia atentamente o quadrinho a seguir. Com base 

no relatório do gari, calcule a ordem de grandeza do 

somatório do número de folhas de árvores e de pontas 
de cigarros que ele recolheu. 

  
a) 102       b) 104      c) 105      d) 107   e) 108 
 

08. O fluxo total de sangue na grande circulação, 

também chamado de débito cardíaco, faz com que 
o coração de um homem adulto seja responsável 

pelo bombeamento, em média, de 20 litros por 

minuto. 
Qual a ordem de grandeza do volume de sangue, 

em litros, bombeados pelo coração em um dia? 

a) 102 
b) 103 

c) 104 

d) 105 

e) 106 
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