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Grandezas Físicas do Sistema Internacional
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Prefixos do Sistema Internacional



Ao lado temos um desenho

de uma célula animal, quando

falamos da membrana

celular (membrana

plasmática), estamos nos

referindo ao seu envoltório, a

barreira física que separa a

célula do meio ambiente. A

membrana apresenta uma

espessura aproximada de 60

Å ( 6.10-9 m), enquanto uma

célula típica tem dimensões

entre 1 m e 100 m

(micrômetros, 1 μm = 10-6 m ),

ou seja, no mínimo mil vezes

maior que a espessura da

membrana celular. Tenha em

mente o conceito de célula no

estudo dos fenômenos

elétricos da célula. 4

Diagrama esquemático com os componentes de uma célula animal. Disponível 

em: < http://www.infoescola.com/wpcontent/uploads/2009/11/celula-animal.jpg >.

Acesso em: 10 de março de 2020.

Dimensões de Uma Célula

http://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2009/11/celula-animal.jpg


1) Qual a espessura típica de uma agulha hipodérmica?

2) Qual o volume médio de sangue num adulto saudável?

3) Qual a densidade média do corpo humano de um adulto?

4) Qual a densidade da água?

5) Qual a temperatura média do corpo humano para um adulto saudável?

6) Qual o volume típico de uma célula eucariótica (considere um formato de esfera)?

7) Qual o tamanho de um vírus (considere um formato de esfera e indique o diâmetro)?

8) Qual o tamanho de uma proteína (considere a hemoglobina como exemplo)?

9) Qual a massa média do cérebro de um adulto?

10) Qual a expectativa de vida média do brasileiro?

11) Qual a pressão arterial normal de um adulto saudável?

12) Coloque em ordem crescente de dimensões (comprimento) os seguintes sistemas: planeta Terra, 1 cm3 de

solução salina, um átomo de hidrogênio, um elétron, o nosso sistema solar, um próton, um vírus, uma célula

eucariótica, uma proteína, o prédio 12 da PUCRS, nossa galáxia, uma bola de futebol, uma bactéria, a

espessura da membrana celular.

Expresse todas os resultados (questões de 1 a 11) usando as unidades do sistema internacional.
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Questões
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