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Questão 1

Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S) em relação a alguns fenômenos que envolvem os
conceitos de temperatura, calor, mudança de estado e dilatação térmica.
 
01. A temperatura de um corpo é uma grandeza física relacionada à densidade do corpo.
02. Uma substância pura ao receber calor ficará submetida a variações de temperatura durante a
fusão e a ebulição.
04. A dilatação térmica é um fenômeno específico dos líquidos, não ocorrendo com os sólidos.
08. Calor é uma forma de energia.
16. O calor se propaga no vácuo.

Gabarito:

24

Resolução:

 

08 + 16 = 24

01 – Incorreta, pois está relacionada ao grau de agitação dos átomos e moléculas de um corpo ou
sistema físico.
02 –  Incorreta. 
04 – Incorreta, pois a dilatação térmica ocorre também com os sólidos.
08 –  Correta.
16 – Correta.

Questão 2

Dois cubos metálicos com dimensões idênticas, um de ouro (A), outro de chumbo (B), estão sobre
uma placa aquecedora, inicialmente em temperatura ambiente.

A tabela abaixo apresenta algumas das propriedades térmicas desses dois materiais.

Propriedades térmicas A
Ouro

B
Chumbo



Condutividade térmica
(W/(m . K))

317 35

Coeficiente de dilatação linear
(10-6/K)

15 29

Calor específico
(J/(kg . K))

130 130

Densidade / Massa específica
(kg / m3)

19600 11400

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo, na ordem em que
aparecem.

Em outro experimento, a cada um dos cubos é fornecida, independentemente, a mesma quantidade
de calor. A temperatura final do cubo A será ........ que a do B, e a variação de energia interna dos
cubos será ........ .

(A) maior – positiva
(B) maior – negativa
(C) maior – zero
(D) menor – zero
(E) menor – positiva

Gabarito:

E

Resolução:

(Resolução oficial)

Os valores de calor específico das duas substâncias são idênticos, e a variação de temperatura é
inversamente proporcional à densidade (d = m / V):

Como dA > dB temos que   <  ; portanto, a temperatura final do cubo A é menor que a do
cubo B.
A variação de energia interna é igual ao valor de calor cedido ao sistema, que é positivo.

Questão 3

Dois cubos metálicos com dimensões idênticas, um de ouro (A), outro de chumbo (B), estão sobre
uma placa aquecedora, inicialmente em temperatura ambiente.

A tabela apresenta algumas das propriedades térmicas desses dois materiais.



Propriedades térmicas A
Ouro

B
Chumbo

Condutividade térmica
(W/(m . K))

317 35

Coeficiente de dilatação linear
(10-6/K)

15 29

Calor específico
(J/(kg . K))

130 130

Densidade / Massa específica
(kg / m3)

19600 11400

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo, na ordem em que
aparecem.

No topo de cada cubo é colocada uma cabeça de fósforo que fica em contato direto com o cubo. Os
dois cubos são aquecidos a uma temperatura final levemente superior à de ignição do fósforo.

Com base nos dados da tabela, conclui-se que o fósforo acenderá primeiro no cubo ........ e que a
aresta do cubo A será ........ do cubo B no estado de equilíbrio térmico.

(A) A – menor que a
(B) A – maior que a
(C) B – maior que a
(D) B – menor que a
(E) A – igual à

Gabarito:

A

Resolução:

(Resolução oficial)

A condutividade térmica do cubo A é maior que a de B; portanto, o fósforo sobre A acende primeiro.
Após atingir o equilíbrio térmico, o cubo A terá altura menor que B, uma vez que o coeficiente de
dilatação linear do material A é menor que o de B.

Questão 4

Em relação à condução de calor em sólidos e em líquidos, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).

01) Devido às diferenças dos coeficientes de dilatação dos metais, o termostato é formado por duas
lâminas do mesmo metal.

02) O termômetro de mercúrio funciona adequadamente bem devido ao fato de o coeficiente de
dilatação do mercúrio ser muito menor que o coeficiente de dilatação do vidro.



04) A dilatação volumétrica (ΔV) de um sólido depende somente do coeficiente de dilatação
volumétrico do sólido.

08) Uma lâmina quadrada de alumínio, com coeficiente de dilatação superficial igual a 4,8 × 10−5 oC−1

e de 10,0 cm de lado, quando aquecida de 0,0 oC a 20,0 ºC, sofre uma dilatação superficial de 0,096
cm2.

16) A densidade de uma esfera metálica aumenta quando a esfera é aquecida.

Gabarito:

08

Resolução:

01) FALSA
Termostatos – são formados por um par de lâminas de metais diferentes.
 
02) FALSA

É o contrário: 
 
04 ) FALSA

  – depende também do volume inicial e da variação da temperatura.
 
08) VERDADEIRA

  
 
16) FALSA

   – o volume da esfera aumenta ao ser aquecida. Logo, a densidade diminui.

Questão 5

Em uma chapa metálica é feito um orifício circular do mesmo tamanho de uma moeda. O conjunto
(chapa com a moeda no orifício), inicialmente a 25 ºC, é levado a um forno e aquecido até 225 ºC.
Após o aquecimento, verifica-se que o orifício na chapa ficou MAIOR do que a moeda. Dentre as
afirmativas abaixo, indique a que está correta.

A) O coeficiente de dilatação da moeda é maior do que o da chapa metálica.

B) O coeficiente de dilatação da moeda é menor do que o da chapa metálica.

C) O coeficiente de dilatação da moeda é igual ao da chapa metálica, mas o orifício se dilatou mais
porque a chapa é maior que a moeda.

D) O coeficiente de dilatação da moeda é igual ao da chapa metálica, mas o orifício se dilatou mais



porque o seu interior é vazio.

E) Nada se pode afirmar sobre os coeficientes de dilatação da moeda e da chapa, pois não é dado o
tamanho inicial da chapa.

Gabarito:

B

Resolução:

A dilatação superficial de um material é dada por:

  e   são os mesmos para a chapa e para a moeda. Dessa forma, como  ,
conclui-se que  .

Questão 6

Nada como distrair a mente enquanto você toma fôlego para continuar sua prova. Procure no caça-
palavras as soluções para os cinco enigmas seguintes.

Evidência decorrente do grau de agitação das partículas de um corpo.●

Unidade de medida do Sistema Internacional para calor.●

Mudança de fase que é caracterizada pela passagem do estado sólido para o de vapor.●

        Processo de transmissão de calor que ocorre inclusive no vácuo.●

        Transformação gasosa em que não ocorre realização de trabalho.●

 
 
O quadro que contempla as respostas adequadas a essas perguntas é:
 



(A)

 

(B)

 

(C)

 



(D)

 

(E) 

Gabarito:

D

Resolução:

As soluções para os cinco enigmas são:
 
• Evidência decorrente do grau de agitação das partículas de um corpo: temperatura.
• Unidade de medida do Sistema Internacional para calor: joule.
• Mudança de fase que é caracterizada pela passagem do estado sólido para o de vapor: sublimação.
• Processo de transmissão de calor que ocorre inclusive no vácuo: irradiação.
• Transformação gasosa em que não ocorre realização de trabalho: isovolumétrica.



Questão 7

O comprimento de uma barra de latão varia em função da temperatura, segundo a Figura 4 a seguir.
O coeficiente de dilatação linear do latão, no intervalo de 0 °C a 100 °C, vale:
 

 
a) 1,00 × 10-5 / °C
b) 5,00 × 10-5 / °C
c) 2,00 × 10-5 / °C
d) 2,00 × 10-4 / °C
e) 5,00 × 10-4 / °C

Gabarito:

C

Resolução:

0,1 =  × 50 × 100

  = 2,00  10-5C-1

Questão 8

Um incêndio ocorreu no lado direito de um dos andares intermediários de um edifício construído com
estrutura metálica, como ilustra a figura 1. Em consequência do incêndio, que ficou restrito ao lado
direito, o edifício sofreu uma deformação, como ilustra a figura 2.



 
figura 1
 

 
figura 2
 
 
Com base em conhecimentos de termologia, explique por que o edifício entorta para a esquerda e
não para a direita.

Gabarito:

Como um metal se dilata quando aquecido, a estrutura metálica do lado direito do prédio passa a ter
um comprimento maior do que a estrutura do lado esquerdo, devido ao aquecimento provocado pelo
incêndio. Como a altura do prédio do lado direito fica maior do que a do lado esquerdo, o prédio
entortará necessariamente para a esquerda.

Questão 9

Um pedaço de cobre sólido, de massa 1 kg a 20 °C, é colocado em um recipiente que contém uma
grande quantidade de nitrogênio líquido a 77,3 K e 1 atm. Após um tempo, o cobre entra em
equilíbrio térmico com o nitrogênio.

Dados: Calor latente de vaporização do nitrogênio é 48 cal/g

Calor específico do cobre é 0,092 cal/g °C.
Temperatura de fusão da água a 1 atm é 273,3 K.
Temperatura de ebulição do nitrogênio a 1 atm é 77,3 K.

Com base nessas informações, pode-se afirmar que a massa de nitrogênio evaporada nesse processo
é de aproximadamente:

A) 82 g.
B) 0,41 kg.
C) 820 kg.
D) 41 g.



Gabarito:

B

Resolução:

Temperatura Inicial do cobre T = 20  +  273  =  293K

Questão 10

Um telescópio registra, sobre um detector quadrado de silício denominado CCD de 2,0 cm de lado, a
imagem de uma parte de um conjunto de estrelas uniformemente distribuídas. Uma quantidade de
5000 estrelas é focalizada no detector quando a temperatura deste é de 20 °C. Para evitar efeitos
quânticos indesejáveis, o detector é resfriado para –80 °C.

Dado: Considere que o coeficiente de dilatação linear do silício é igual a 
Com base nessas informações, pode-se afirmar que o número de estrelas detectado depois do
resfriamento é de aproximadamente:

A) 5005 estrelas.
B) 5055 estrelas.
C) 4500 estrelas.
D) 4995 estrelas.

Gabarito:

D

Resolução:

Se a 20° C se vê 5000 estrelas, então a –80° C.



Logo:      5000 –5 =4995 estrelas.

Questão 11

A patela é um pequeno osso de formato piramidal que se articula com o fêmur e atua como eixo para
aumentar a alavanca do grande músculo quadríceps femoral. O reflexo patelar é um exemplo de
reação corporal automática à estimulação. Trata-se de uma reação involuntária rápida a um estímulo
externo e que ocorre antes mesmo que a informação chegue ao cérebro. Havendo um estímulo, a
fibra sensitiva de um nervo aferente raquidiano transmite um potencial de ação até a medula
espinhal. Na medula, neurônios associativos são estimulados e, por sua vez, estimulam as fibras
motoras eferentes. Esse estímulo produzirá uma resposta de contração do músculo quadríceps
femoral. Esse movimento, ilustrado na figura, forma um arco, denominado arcorreflexo. Na
transmissão do potencial de ação, íons de carga positiva deslocam-se em direção a um potencial
negativo. Em uma membrana, somente os íons que vão no sentido da transmissão criam um
potencial de ação nessa membrana, pois a membrana anterior está em período refratário e a
membrana posterior, em potencial de repouso.
Considere que a massa da parte do membro inferior de uma pessoa, que vai do joelho ao pé – perna e
pé –, seja igual a 2 kg e que seu centro de massa esteja localizado no ponto indicado por P, como
ilustrado na figura. Considere, ainda, que, no movimento de “arcorreflexo” descrito no texto, o ponto
P se desloque para o ponto P’, realizando-se trabalho contra a gravidade. Suponha que o equivalente
a 10% desse trabalho seja convertido em calor durante o referido movimento e que esse calor seja
utilizado para aquecer a coxa da pessoa. Suponha, ainda, que a coxa tenha massa de 5 kg, que o seu
calor específico seja de 1,05 cal?g-1·ºC-1 e que a aceleração da gravidade seja 10 m/s2. Com base
nessas informações, calcule, em ºC, o aumento de temperatura na coxa dessa pessoa, devido à
conversão de calor aludida acima, depois de ela realizar mil vezes o movimento de arcorreflexo.
Multiplique o valor obtido por 105 e considere que 1 cal seja igual a 4,18 J.

Gabarito:

A energia é igual a 2 · 10 · 0,1 = 2 J. Se 10% da energia for convertida em calor, tem-se 0,1 · 2 = 0,2 J
(quantidade de calor). 



Q = m · c · Dq, Assim: 0,2J  = 5 · 103 g · 4,389 J/g 0C · Dq. Tem-se que  = 9,11 . 10–3 ºC. 
O resultado da multiplicação por 105 é  911.

Resolução:

A energia é igual a 2 · 10 · 0,1 = 2 J. Se 10% da energia for convertida em calor, tem-se 0,1 · 2 = 0,2 J
(quantidade de calor). 

 
Q = m · c · Dq
 
0,2J  = 5 · 103 g · 4,389 J/g 0C · Dq
Tem-se que:  = 9,11 . 10-3 ºC. Multiplicando esse resultado por 105, obtem-se 911.

Questão 12

Na construção do aparato necessário para a projeção de um filme, utilizam-se princípios da óptica, da
termodinâmica, da mecânica e do eletromagnetismo. Na figura I, é mostrado um esquema



simplificado de um projetor cinematográfico. Esse projetor, constituído por uma lâmpada que
consome 500 W de potência elétrica, está posicionado em uma sala de projeção cuja temperatura
inicial é de 20 ºC. Essa sala, que tem a forma de um paralelepípedo, com dimensões iguais a 10 m ×
5 m × 4 m, contém matéria de densidade média igual a 1,4 g · cm–3 e calor específico igual a 0,3 cal ·
g–1 · ºC–1. Nesse esquema, a variável d > 0 representa a distância entre a película e a lente do
projetor, e a variável D > 0, a distância entre essa lente e a tela de projeção.
O motor do projetor cinematográfico pode ser representado, simplificadamente, pelo diagrama da
figura II, em que é mostrada a espira E conduzindo a corrente i. Essa espira é alimentada pela bateria
F, que, por sua vez, é ligada às escovas S1 e S2, que fazem contato elétrico com duas peças de
formato cilíndrico que estão rigidamente atreladas à espira. A espira, que se encontra no entreferro
de um ímã, está livre para girar ao redor do eixo que passa pelo centro da roldana R, de raio r1,
conforme mostrado nas figuras I e II.
Os projetores cinematográficos utilizam lâmpadas que contêm uma mistura de átomos dos elementos
Ne, Ar, Kr e Xe.

A partir das informações apresentadas no texto, julgue os itens a seguir (certo ou errado).

• Conversas entre espectadores durante a exibição de um filme dificultam a compreensão do que
está sendo dito pelos personagens, devido, principalmente, à diminuição na intensidade das ondas
sonoras emitidas pelas caixas de som do cinema e recebidas pelos espectadores. Essa diminuição
decorre da interferência destrutiva provocada pelas ondas sonoras produzidas pelas conversas, nas
ondas recebidas pelos espectadores.

• Eventualmente, uma película cinematográfica pode ter de ser substituída devido à ação de
processos físicos que causem a sua dilatação.

• Em uma sala de cinema com alto-falantes posicionados apenas nas paredes laterais, o fenômeno do
eco torna-se mais perceptível quanto mais próximo o espectador estiver de uma dessas paredes.

• No esquema apresentado na figura II, a força magnética, em cada lado da espira, decorrente da
corrente elétrica na espira na presença do campo magnético no entreferro, tem direção variável, que
depende do ângulo entre o plano que contém a espira e aquele que contém o entreferro.

Gabarito:

E C C E

Resolução:

• E – A interferência destrutiva referida provavelmente não se daria entre as ondas sonoras que saem
das caixas de som e as das conversas dos espectadores. A diminuição do som oriundo das caixas
poderia ter como causa mais provável ondas que interferissem com as ondas das próprias caixas,
refletidas pelas paredes.
Quando duas ondas são superpostas, suas amplitudes são somadas algebricamente e a onda resultante depende da fase. Se duas
ondas de mesma frequência e amplitude, começando seus ciclos em zero grau, se superpõem, esta soma vai resultar numa onda
com mesma frequência e amplitude igual a duas vezes a amplitude original. Mas se as ondas estiverem defasadas, essa relação de
amplitude é reduzida. Para duas ondas de mesma frequência e amplitude, mas defasadas em 180º, as amplitudes estão
exatamente opostas, cancelando-se totalmente. Se as frequências dos sons não forem rigorosamente iguais, ora eles se superpõem
em concordância de fase, ora em oposição de fase, ocorrendo em intervalos de tempo iguais, isto é, periodicamente se reforçam e
se extinguem. A diferença de frequências entre os sons das caixas e das conversas das pessoas dificilmente causaria tal efeito.

• C – As variações de temperatura poderão levar à dilatação e contração da película. Essa variação pode ser prejudicial ao longo do
tempo, levando ao desgaste e ao aparecimento de imperfeições. As variações podem ter origem no ambiente, no movimento de



rolagem do filme, no aquecimento da máquina etc.

• C – O fenômeno do eco, para ser percebido, exige uma distância do obstáculo e precisa estar de acordo com a velocidade do som.
O eco é percebido quando nos situamos na posição da fonte ou próximo dela, caso contrário ouviremos o som apenas. O nosso
ouvido detecta o eco, ou seja, ele ouve dois sons com um intervalo mínimo entre a emissão e o retorno de 1/10 do segundo. Para
ouvir o mesmo som duas vezes (ida e volta) temos de estar em posição tal que permita que a diferença de tempo seja de, no
mínimo, 1/10 segundos. 

• E – A força magnética que aparece por ocasião do movimento das cargas (corrente elétrica) na espira depende do ângulo entre a
corrente elétrica e o vetor campo magnético (F = B · i · L · sen θ). Mesmo que o ângulo do entreferro e o plano da espira se
modifiquem com o giro desta, o ângulo entre o vetor campo magnético e a direção da corrente elétrica será de 90°. Assim, a
direção da força será sempre perpendicular ao plano formado pelo vetor campo magnético e a corrente elétrica. Observe a figura
dos planos:

 

 

 

Questão 13

a) A figura mostra a curva de aquecimento (variação da temperatura T em função do tempo t ) para a
massa m = 50,0 g de uma substância, aquecida a partir de sua fase sólida à temperatura inicial T0 =



20,0 °C. Essa variação foi obtida com o fornecimento de calor à amostra da substância a uma taxa

constante H =   = 30,0 cal/s. Determine o calor específico cs da fase sólida e o calor latente de
fusão Lf dessa substância.

b) Suponha, agora, que a mesma amostra da substância, inicialmente no estado sólido à temperatura
T0 = 20,0 °C, seja colocada em contato térmico com um bloco sólido de massa M = 60,0 g em um
recipiente termicamente isolado de capacidade térmica desprezível. O bloco está à temperatura
inicial T = 240 °C, e o calor específico do material que o constitui é cB = 0,100 cal/g°C. Encontre a
temperatura TE de equilíbrio do sistema. Se a temperatura corresponder a uma mudança de fase da
substância, determine também a quantidade dessa substância em cada fase.

Gabarito:

(Resolução oficial)

a) Notar que a fase sólida se refere ao intervalo 0 < t < 20,0 s ( 20,0 < T < 80,0 °C), com a
consequente absorção de calor Qsol = H · Δtsol = 30,0 cal/s × 20,0 s = 600 cal. O processo de mudança
de fase sólido → líquido ocorre no intervalo 20,0 < t < 60,0 s (T = 80,0 °C), com Qmud = H · Δtmud =
30,0 cal/s × 40,0 s = 1,20 × 103 cal. A fase líquida ocorre para t > 60,0 s (T > 80,0 °C). Na fase
sólida, vale Qsol = m·cs · ΔT = m·cs(T – T0), donde 600 cal = 50,0 g × cs × (80,0 – 20,0) °C ⇒ cs = 0,200
cal/g°C.
Na mudança de fases, vale Qmud = msLf , donde 1,20 × 103 cal = 50,0 g × Lf ⇒ Lf = 24,0 cal/g.

b) Notar também que para levar toda a substância ao estado líquido (T > 80,0 °C), seria necessário
no mínimo o fornecimento da energia Qmín = Qsol + Qmud = 600 + 1,20 × 103 = 1,80 × 103 cal. Nesse
limite, a temperatura de equilíbrio seria TE = 80,0 °C e, nesse caso, o bloco deveria fornecer essa
energia, contudo, nessas condições, ele só seria capaz de prover QB = McB · ΔT = mBcB (T – TE) = 60,0
g × 0,100 cal/g°C × (240 – 80,0) °C = 960 cal, o que é insuficiente.
Porém, esse valor é suficiente para elevar a temperatura da substância de T0 = 20,0 °C até TE = 80,0
°C, que requer Qsol = 600 cal visto no item A, sobrando Q'mud = mlíqLf = QB – Qsol = 960 – 600 = 360
cal para converter parte da massa da substância em líquido. Portanto, a temperatura final de
equilíbrio é TE = 80,0 °C.
Isso corresponde a uma mudança de fase, sendo a massas da substância nas fases líquida e sólida,

respectivamente, mlíq =  = 15,0 g e msol = m – mliq = 50,0 – 15,0 = 35,0 g.

Questão 14



Para ilustrar a dilatação dos corpos, um grupo de estudantes apresenta, em uma feira de ciências, o
instrumento esquematizado na figura. Nessa montagem, uma barra de alumínio com 30 cm de
comprimento está apoiada sobre dois suportes, tendo uma extremidade presa ao ponto inferior do
ponteiro indicador e a outra encostada num anteparo fixo. O ponteiro pode girar livremente em torno
do ponto O, sendo que o comprimento de sua parte superior é 10 cm e, o da inferior, 2 cm. Se a barra
de alumínio, inicialmente à temperatura de 25 ºC, for aquecida a 225 ºC, o deslocamento da
extremidade superior do ponteiro será, aproximadamente, de

a) 1 mm.
b) 3 mm.
c) 6 mm.
d) 12 mm.
e) 30 mm.

NOTE E ADOTE
Coeficiente de dilatação linear do alumínio: 2 × 10–5 ºC–1.

Gabarito:

C

Resolução:

Acréscimo de comprimento = 2 × 10–5 × 30 × (225 – 25) = 0,12 cm.

Se a extremidade inferior se desloca 0,12, a superior vai se deslocar:

x = 10 ×  = 0,6 cm ou 6 mm.

Questão 15



A figura ilustra o destino da radiação solar incidente sobre a atmosfera e a superfície terrestre. Uma
alternativa para se melhorar o aproveitamento dessa energia é a utilização dos painéis de energia
solar, os quais podem ser de dois tipos: térmicos ou voltaicos. Os térmicos transformam a radiação do
Sol diretamente em energia térmica para o aquecimento de águas ou outros fins, e os voltaicos
convertem a energia solar diretamente em corrente elétrica.

Considerando as informações, assinale a opção correta na questão a seguir.

Considere que um painel com eficiência de 50% na conversão da radiação solar em calor esteja
instalado em uma região onde a quantidade de energia irradiada pelo Sol é de 334,4 kJ por minuto.
Nessa situação, assumindo-se que a água tem calor específico de 4,18 J/g · °C e densidade de 1g/cm3,
o tempo necessário para se elevar a temperatura de 500 L de água de 25 ºC para 45 ºC é igual a

a) 1 h e 20 min.
b) 2 h e 15 min.
c) 3 h e 40 min.
d) 4 h e 10 min.

Gabarito:

D

Resolução:

A quantidade de calor necessária para se elevar a temperatura de 500 L de água de 25 ºC para 45 ºC
é igual a:

Q = m · c · ?q
Q = (500 · 103) · 4,18 · (45 – 25)
Q = 4,18 · 104 kJ

Considerando uma região onde a quantidade de energia irradiada pelo Sol é de 334,4 kJ por minuto e
a eficiência energética é 50%, temos:

(334,4 · 0,5) kJ .......... 1 min
4,18 · 104 kJ ................  ?t
?t = 250 min = 4 h 10 min. 



Questão 16

A importância do fogo como instrumento de transformação da sociedade se acelerou com o progresso
da cultura humana. Além de fornecer conforto térmico e melhorar a preparação de alimentos, o fogo,
desde cedo, foi usado em rituais dos mais diferentes povos, na fabricação de armas e na produção de
novos materiais.
(OLIVEIRA, 2011)

Em relação aos diversos materiais e processos desenvolvidos a partir do domínio da tecnologia do
fogo, é correto afirmar:

(01) A panela de ferro, com calor específico de 0,11 cal/g°C, e a de alumínio, cujo calor específico é
0,22 cal/g°C, de massas iguais e submetida a uma mesma variação de temperatura, absorvem a
mesma quantidade de calor.

(02) Os alimentos coziddos em uma panela de barro se mantêm aquecidos por mais tempo, porque o
barro e as moléculas de ar contidas nas porosidades do barro comportam-se como bons isolantes
térmicos.

(04) A fervura da água leva à redução das verminoses, considerando-se que o calor elimina os cistos
e os ovos dos protozoários causadores dessas doenças.

(08) O barro possui coeficiente de dilatação volumétrica relativamente alto a condutividade térmica
baixa, fazendo com que uma panela de barro trinque, quando aquecida rapidamente.

(16) O teor de cobre no CuCO3, principal constituinte de azurita, é de 51,6% em massa,
aproximadamente.

(32) A redução do minério de ferro, nas siderúrgicas, é exemplo de reação química de síntese que
ocorre na ausência de fogo, sendo portanto endotérmica.

Gabarito:

02 + 08 + 16 = 26

Resolução:

(01) Incorreta. Q = m · c · t . Supondo 1 g para cada substância e a mesma variação de 1°C para
ambas, temos Q = 0,11 cal e Q = 0,22 cal. As quantidades de calor são, portanto, diferentes.

(02) Correta. O ar é um bom isolante térmico, assim como o barro.

(04) Incorreta. Protozoários produzem cistos, e não ovos.



(08) Correta. Um material que se dilata rapidamente, mas não é bom condutor de calor, favorece a
quebra por expansão desigual de suas moléculas.

(16) Correta. Massa molar do CuCO3 = 124 g/mol, sendo Cu = 64 g/mol; C = 12 g/mol; O = 16 g/mol.
Assim, temos:
124 ........ 100%
64 ........ x
x = 51,6%

(32) Incorreta. É preciso fogo (calor) para a fusão.

Questão 17

A região do brejo paraibano é destaque no cenário nacional na produção aviária. Após o abate, os
frangos destinados aos mercados consumidores são transferidos para frigoríficos onde são
armazenados à baixa temperatura e, posteriormente, transportados.
Um frigorífico hipotético, usado nesse tipo de indústria, consome, em uma hora, 500 kJ de energia
elétrica e rejeita 750 kJ para o ambiente externo. Para manter o frango à temperatura desejada, é
necessário retirar 10 kJ de calor de cada frango, por hora.
Considerando que toda a energia consumida é transformada em trabalho, conclui-se que o número de
frangos que pode ser armazenado no referido frigorífico é:

a) 25. 
b) 50.
c) 75.
d) 100.
e) 125.

Gabarito:

A

Resolução:

Para que a temperatura do frigorífico permaneça constante, é necessário que a quantidade de calor
que entra seja igual à quantidade de calor que sai. Nessas condições, temos:

Qfrango + Qenergiaelétrica = Qeliminado

Qfrango + 500 = 750
Qfrango = 250 kJ

Considerando que é necessário retirar 10 kJ de calor de cada frango, por hora, o número de frangos
que pode ser armazenado no referido frigorífico é igual a:

1 frango __________  10 kJ



     n       __________ 250 kJ

n = 25 frangos 

Questão 18

Analise as alternativas a seguir e assinale o que for correto. 

01) Quando, em um sistema isolado, vários corpos trocam calor entre si, alguns ganham e outros
perdem calor até que todos os corpos alcancem a mesma temperatura. 

02) A entalpia é entendida como a energia global de um sistema, mantendo-se a pressão desse
sistema constante. 

04) O calor pode ser entendido como uma característica intrínseca de um dado corpo em equilíbrio
térmico. 

08) Em uma reação endotérmica, o calor é absorvido do ambiente, enquanto que em uma reação
exotérmica o calor é liberado para o ambiente. 

16) O calor específico de uma dada substância é dependente do meio ao qual essa substância está
inserida.

Gabarito:

01 + 02 + 08 = 11

Resolução:

01) Correta. O sistema troca calor até chegar ao equilíbrio térmico.

02) Correta. A entalpia é o conteúdo de energia de cada substância participante da reação. A variação
da entalpia de um sistema é o calor liberado ou absorvido quando uma transformação ocorre sob
pressão constante.

04) Incorreta. O calor não está contido nos corpos, é apenas a energia em fluxo (trânsito) entre
corpos de diferentes temperaturas.

08) Correta. Quando há liberação de calor, o processo é exotérmico; e quando há absorção de calor, o
processo é endotérmico.

16) Incorreta. O calor específico é uma característica intrínseca da substância, o meio não o
influencia.



Questão 19

As linhas de metrô são construídas tanto sob o solo quanto sobre ele. Pensando nas variações de
temperatura máxima no verão e mínima no inverno, ambas na parte de cima do solo, os projetistas
devem deixar folgas de dilatação entre os trilhos, feitos de aço de coeficiente de dilatação linear 1,5 ·
10–5 °C–1. Em determinada cidade britânica, a temperatura máxima costuma ser de 104 °F e a mínima
de –4 °F. Se cada trilho mede 50,0 m nos dias mais frios, quando é feita sua instalação, a folga
mínima que se deve deixar entre dois trilhos consecutivos, para que eles não se sobreponham nos
dias mais quentes, deve ser, em centímetros, de

(A) 1,5.
(B) 2,0.
(C) 3,0.
(D) 4,5.
(E) 6,0.

Gabarito:

D

Resolução:

 . Sendo que

Assim,

Então: 

Portanto, a correta é a alternativa D.

Questão 20

As usinas siderúrgicas usam em larga escala o processo de fundição, no qual uma peça de aço em
estado sólido é aquecida a partir de uma temperatura inicial até atingir o seu estado líquido. Para a
realização desse processo, é preciso fornecer calor à peça.
Sabendo que o calor latente de fusão do aço é 300 J/g, identifique as afirmativas corretas



relacionadas ao processo de fundição:

I. A quantidade de calor fornecida à peça depende da sua temperatura inicial.

II. A quantidade de calor fornecida à peça é proporcional à sua massa.

III. A quantidade de calor fornecida para a fusão de uma peça de 20 g é 6.000 J.

IV. A quantidade de calor fornecida a uma peça diminui se a temperatura de fusão do aço também
diminuir, mantendo os outros parâmetros fixos.

V. A temperatura da fase líquida é, durante a fusão do aço, maior do que a temperatura da fase
sólida.

Gabarito:

I - II - III - IV

Resolução:

A relação entre quantidade de calor, massa, calor específico e variação de temperatura é dada por:
Q = m · c · Δq
Assim, temos:

I. Correta. Quanto maior a temperatura inicial, menor é a quantidade de calor que deve ser fornecida
à peça.

II. Correta. Quanto maior a massa, maior é a quantidade de calor fornecida à peça.

III. Correta. A quantidade de calor necessária à fusão da peça é dada por:
Q = m · L
Q = 20 · 300
Q = 6.000 J

IV. Correta. Quanto menor a temperatura de fusão, menor a quantidade de energia que deve ser
fornecida à peça de forma que ocorra a mudança de estado.

V. Incorreta. Durante a mudança de estado, a temperatura da fase líquida é igual à temperatura da
fase sólida.


