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UERJ 2013 (Questão 6 a 10) 
 
Para seus cálculos, sempre que necessário, utilize os seguintes valores para as constantes 
físicas: 

 
 
1. (Questão 6) Uma pessoa adulta, para realizar suas atividades rotineiras, consome em média, 2 500 
kcal de energia por dia. 
Calcule a potência média, em watts, consumida em um dia por essa pessoa para realizar suas 
atividades. 
 
 
2. (Questão 7) Um motorista dirige um automóvel em um trecho plano de um viaduto. O movimento é 
retilíneo e uniforme. A intervalos regulares de 9 segundos, o motorista percebe a passagem do 
automóvel sobre cada uma das juntas de dilatação do viaduto. 
Sabendo que a velocidade do carro é 80 km/h, determine a distância entre duas juntas consecutivas. 
 
 
3. (Questão 8) Um jovem com visão perfeita observa um inseto pousado sobre uma parede na altura 
de seus olhos. A distância entre os olhos e o inseto é de 3 metros. Considere que o inseto tenha 3 mm 
de tamanho e que a distância entre a córnea e a retina, onde se forma a imagem, é igual a 20 mm. 
Determine o tamanho da imagem do inseto. 
 
 
4. (Questão 9) Sabe-se que a pressão que um gás exerce sobre um recipiente é decorrente dos 
choques de suas moléculas contra as paredes do recipiente. 
Diminuindo em 50% o volume do recipiente que contém um gás ideal, sem alterar sua temperatura, 
estabeleça a razão entre a pressão final e a pressão inicial. 
 
 
5. (Questão 10) Vulcões submarinos são fontes de ondas acústicas que se propagam no mar com 
frequências baixas, da ordem de 7,0 Hz, e comprimentos de onda da ordem de 220 m. Utilizando 
esses valores, calcule a velocidade de propagação dessas ondas. 
 
 

 


