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UERJ 2014 (Questão 6 a 10) 
 
Para seus cálculos, sempre que necessário, utilize os seguintes valores para as constantes físicas 
e matemáticas: 

 
 
 
1. (Questão 6) A intensidade F da força de atração gravitacional entre o Sol e um planeta é 
expressa pela seguinte relação:  

 
 
Admitindo que o movimento orbital dos planetas do sistema solar é circular uniforme, estime a 
massa do Sol. 
 
 
2. (Questão 7) Considere uma onda sonora que se propaga na atmosfera com frequência igual a 
10 Hz e velocidade igual a 340 m/s. 
Determine a menor distância entre dois pontos da atmosfera nos quais, ao longo da direção de 
propagação, a amplitude da onda seja máxima. 
 
 
3. (Questão 8)  Um lápis é colocado perpendicularmente à reta que contém o foco e o vértice de 
um espelho esférico côncavo. 
Considere os seguintes dados: 
• comprimento do lápis = 10 cm; 
• distância entre o foco e o vértice = 40 cm; 
• distância entre o lápis e o vértice = 120 cm. 
Calcule o tamanho da imagem do lápis. 
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4. (Questão 9) No experimento de Millikan, que determinou a carga do elétron, pequenas gotas de 
óleo eletricamente carregadas são borrifadas entre duas placas metálicas paralelas. Ao aplicar 

um campo elétrico uniforme entre as placas, da ordem de 2 × 104 V/m, é possível manter as 

gotas em equilíbrio, evitando que caiam sob a ação da gravidade. 
Considerando que as placas estão separadas por uma distância igual a 2 cm, determine a 
diferença de potencial necessária para estabelecer esse campo elétrico entre elas. 
 
 
5. (Questão 10) Um automóvel de massa igual a 942 kg é suspenso por um elevador hidráulico 
cujo cilindro de ascensão tem diâmetro de 20 cm. 
Calcule a pressão a ser aplicada ao cilindro para manter o automóvel em equilíbrio a uma 
determinada altura. 


