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FÍSICA

PRIMEIRA  QUESTÃO

Considere as informações a seguir.

A fórmula de Harris-Benedict é dada, de forma aproximada, por:

E
H 

= 66 + (14 x massa) + (6 x altura) - (7 x idade)

Ela fornece uma estimativa da energia, em Kcal, de que um homem necessita ao longo de um dia para manter suas
funções vitais. Nessa fórmula, a massa deve ser calculada em Kg, a altura em cm e a idade em anos.

Com base nessas informações, faça o que se pede.

A) Calcule a energia E
H
 para uma pessoa de 10 anos de idade, pesando 50 Kg e tendo 1,50m de altura.

Suponha que essa pessoa suba uma rampa de inclinação 30o, carregando,  paralelamente à rampa, com velocidade
constante, um corpo de massa igual a 10 Kg, em um local onde a gravidade é g = 10m/s2, conforme ilustrado na figura
abaixo.

B) Qual é o valor da força aplicada ao corpo por essa pessoa?

C) Suponha que toda a energia E
H
 do item (A) seja gasta para movimentar o corpo conforme a descrição acima. Determine

a distância percorrida por essa pessoa.

Dado: considere 1 cal = 4J

30º

10Kg

3



Processo Seletivo/UFU  -  janeiro 2008 -  2ª Prova Discursiva

SEGUNDA  QUESTÃO

Considere as informações a seguir.

Uma partícula de massa m e carga q está em repouso entre duas placas de um capacitor de placas paralelas, que
produz um campo elétrico uniforme de módulo E, como ilustra figura abaixo.

Quando essa partícula é solta, desde uma altura H, em um local onde a gravidade é g, ela cairá de forma a passar
por um buraco, existente em uma placa isolante, que está a uma distância horizontal D da posição inicial da partícula.
Com base nessas informações, faça o que se pede.

A) Explique qual é o sinal da carga da partícula.

B) Calcule o módulo da aceleração total da partícula em função de E, m, q e g.

C) Determine o valor de D em função de E, H, m, q e g.

E
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TERCEIRA  QUESTÃO

Um tanque cilíndrico e opaco, com a superfície superior aberta, tem um diâmetro de 3,0m e está completamente
cheio de um líquido de índice de refração igual a 1,5 como mostra figura abaixo.  Ao entardecer, a luz do sol  forma um
angulo de 30º com a linha do horizonte. A partir desse instante, a luz do sol deixa de iluminar o fundo do tanque.

Dados: Considere o índice de refração do ar igual a 1,0

Com base nessas informações e nos dados apresentados, encontre a altura D do tanque.

30º

QUARTA  QUESTÃO

Um galão contendo 1m3  de água deve ser aquecido por um aquecedor solar, cuja placa coletora é de 4,0m2. Sabendo
que a intensidade da radiação solar transferida para o galão é de 400W/m2, faça o que se pede.

Dados: massa específica da água = 103 Kg/m3  e considere o calor específico da água = 4000 J/KgoC

A) Calcule a massa de água a ser aquecida no galão.

B) Calcule o tempo necessário para aquecer a água de 20oC a 60oC.
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