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UERJ 2014 (Questão 1 a 5) 
 
Para seus cálculos, sempre que necessário, utilize os seguintes valores para as constantes físicas 
e matemáticas: 

 
 
 
1. O cérebro humano demora cerca de 0,36 segundos para responder a um estímulo. Por 
exemplo, se um motorista decide parar o carro, levará no mínimo esse tempo de resposta para 
acionar o freio. Determine a distância que um carro a 100 km/h percorre durante o tempo de 
resposta do motorista e calcule a aceleração média imposta ao carro se ele para totalmente em 5 
segundos. 
 
 
2. A energia consumida por uma pessoa adulta em um dia é igual a 2 400 kcal. Determine a 
massa de gelo a 0ºC que pode ser totalmente liquefeita pela quantidade de energia consumida 
em um dia por um adulto. Em seguida, calcule a energia necessária para elevar a temperatura 
dessa massa de água até 30ºC. 
 
 
3. O gráfico abaixo representa a variação da velocidade dos carros A e B que se deslocam em 
uma estrada.  
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Determine as distâncias percorridas pelos carros A e B durante os primeiros cinco segundos do 
percurso. Calcule, também, a aceleração do carro A nos dois primeiros segundos. 
 
 
4. Duas gotas de orvalho caem de uma mesma folha de árvore, estando ambas a uma altura h do 
solo. As gotas possuem massas m1 e m2, sendo m2 = 2 m1. Ao atingirem o solo, suas velocidades 
e energias cinéticas são, respectivamente, v1, E1 e v2, E2. 

Desprezando o atrito e o empuxo, determine as razões . 
 
 

5. Um chuveiro elétrico com resistência igual a 5 Ω é conectado a uma rede elétrica que fornece 

120 V de tensão eficaz. Determine a energia elétrica, em kWh, consumida pelo chuveiro durante 
10 minutos. 
 


