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UP_FISICA I 

        

 1. “lo, uma das quatro maiores luas de Júpiter, abriga os ambientes mais 

quentes do sistema solar. Os 100 vulcões de lo expelem uma lava que chega 

a 2912oF e transforma metais em vapor”. 

              Galileu no 157, adaptado   

A temperatura mencionada no texto corresponde a 

 a) 323oC 

 b) 576oC 

 c) 762oC 

 d) 1600oC 

 e) 1616oC 

2. Num laboratório de termometria, um técnico 
calibrou um termômetro de mercúrio de modo que a medida da altura da 
coluna, sob pressão normal, era de 5cm, quando em equilíbrio com gelo 
fundente em água, é de 25cm, quando em contato com água em ebulição. 
Determine, em centímetros, a altura da coluna do termômetro, num 
ambiente a 25ºC. 

 

a) 10cm 

b) 12cm 

c) 15cm 

d) 20cm 

e) 25cm 
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3. O gráfico a seguir representa a relação entre as escalas termométricas 
Celsius e X. 

 

 

Determine a temperatura em que os valores lidos em ºC e ºX serão iguais. 

a) 15 

b) 20 

c) 25 

d) 35 

e) 40 

4. (Antonio Marcos) A principal evidência do aquecimento global vem das 
medidas de temperatura de estações meteorológicas em todo o globo 
desde 1860. Os dados com a correção dos efeitos de "ilhas urbanas" mostra 
que o aumento médio da temperatura foi de 0.6ºC durante o século XX. Os 
maiores aumentos foram em dois períodos: 1910 a 1945 e 1976 a 2000. 
Evidências secundárias são obtidas através da observação das variações 
da cobertura de neve das montanhas e de áreas geladas, do aumento do 
nível global das mares, do aumento das precipitações, da cobertura de 
nuvens, do El Niño e outros eventos extremos de mau tempo durante o 
século XX. 

 

De acordo com as informações contidas no texto a variação de temperatura 

global no século XX corresponde a: 

 

a) 33,08°F 
b) 10,8°F 
c) 1,08°F 
d) 14,36K 
e) 273,06K 

 

5. Uma importante descoberta da Física Moderna foi constatar que a energia 

cinética do movimento molecular está relacionada com a temperatura que o 

corpo apresenta. 
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 Sobre Termologia, é correto afirmar: 

a) A temperatura de 10,0oC corresponde a 14,0oF. 

b) Quanto maior a energia cinética média das moléculas que constituem um 

corpo, menor a temperatura desse corpo. 

c) Dois corpos em equilíbrio térmico possuem a mesma massa. 

d) Mantendo constante a pressão de um gás ideal, o volume é inversamente 

proporcional à temperatura absoluta. 

e) A temperatura absoluta de um gás ideal é diretamente proporcional à 

energia interna de suas moléculas. 

 

6. Qual a quantidade de calor, em calorias, necessária para transformar 30g 

de gelo a -10°C em 30g de água a 100°C? 

Adote:  

Calor específico do gelo = 0,5cal/g°C 

Calor específico da água = 1cal/g°C 

Calor latente de fusão = 80cal/g 

 

a) 1850cal 

b) 2350cal 

c) 3750cal 

d) 4250cal 

e) 5550cal 

7. Um corpo de massa 300g é aquecido através de uma fonte cuja potência 
é constante e igual a 400cal/min. O gráfico ilustra a variação da temperatura 
num determinado intervalo de tempo. Determine o calor específico que 
constitui o corpo.   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Fornece-se calor a um bloco de 10g de gelo a 0ºC, até a obtenção de 
água a 50ºC. A energia fornecida foi, em calorias, igual a: 

 
a) 500 
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t (min) 

a) 0,125 

b) 0,25 

c) 0,5 

d) 0,625 

e) 0,75 
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b) 650 
c) 800 
d) 1300 
e) 2600 

 
Considere: Calor latente de Fusão = 80cal/.   Calor específico da água  

= 1 cal/gºC. 
 

9. O gráfico mostra como varia a temperatura de uma amostra de 40g de 
uma substância, no estado líquido, a uma temperatura inicial de 20ºC, 
em função da quantidade de calor absorvida.  

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 

Sabe-se que: O calor específico no estado gasoso = 0,50 cal/gºC. 
O calor específico no estado líquido = 0,25 cal/gºC. 
Calor latente de vaporização = 160 cal/g. 

 
Nessas condições, os valores de Q1 e Q2 indicados no gráfico, em calorias, 
valem respectivamente: 

 
a) 800 e 7200 
b) 600 e 6400 
c) 750 e 8750 
d) 600 e 7000 
e) 400 e 5200 

 

10. Num calorímetro de capacidade térmica desprezível, colocam-se 100g de 
e um líquido X a 70ºC e 50g de um líquido Y a 30ºC. Os calores específicos 
desses líquidos são, respectivamente, cx = 0,90cal/gºC e cy = 0,60cal/gºC. A 
temperatura de equilíbrio dessa mistura, em ºC, é igual a: 

 

a) 40 
b) 60 
c) 50 

 

d) 55 
e) 54 

 

 

11. Para medir o calor específico de um determinado metal, foram colocados 
80,0g de um líquido de calor específico 0,25cal/goC a 22oC no interior de um 

80 

20 

0 Q1 Q2 Q (cal) 

T  (°C )   
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calorímetro de capacidade térmica 5,0cal/oC. Em seguida, uma amostra de 
100,0g do metal a 92oC foi introduzida no calorímetro. 

 Sabendo-se que o equilíbrio térmico se estabeleceu a 42oC, pode-se afirmar 

que o calor específico do metal, em cal/goC, é de 

 

 a) 0,30 

 b) 0,25 

 c) 0,20 

 d) 0,15 

 e) 0,10 

 

12.  No interior de um calorímetro ideal, encontram-se 300g de um líquido L1, 
à temperatura de 80ºC. Acrescentando-se ao calorímetro 100g de outro 
líquido, L2, à temperatura de 15ºC, o sistema atinge o equilíbrio térmico a 
75ºC. 

Sabendo-se que o calor específico de L1 é igual a 1cal/gºC e o de L2 é igual 

a X . 10-2 cal/gºC, determine o valor de X. 

a) 16 

b) 25 

c) 36 

d) 42 

e) 66 

13. Uma jarra de capacidade térmica igual a 60 cal/°C contém 300 g de 

água em equilíbrio a uma determinada temperatura. Adicionam-se 36g de 

gelo a 0 °C e mantém-se a jarra em um ambiente isolado termicamente. 

Quando o sistema entra em equilíbrio, a sua temperatura final é igual a 20 

°C. Qual a redução na temperatura da água?  

Dados: 

calor específico do gelo = 0,50 cal/g °C 

calor específico da água = 1,0 cal/g °C 

calor latente de fusão do gelo = 80 cal/g  

a) 10 °C. 
b) 12 °C. 
c) 14 °C. 
d) 16 °C. 
e) 18 °C.  
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14. É muito comum 

que as pessoas associem de forma genérica os termos “calor”, 

“temperatura” e “sensação térmica” como se fossem um mesmo 

elemento. Todavia, existem relações de associação e dissociação que são 

necessárias para não aplicarmos os conceitos em termologia de forma 

equivocada. 

A respeito dos conhecimentos sobre temperatura, calor e suas associações, é 

correto dizer que: 

a)Dois corpos com a mesma massa possuem a mesma energia térmica.  
b) Calor é sinônimo de temperatura. 
c) Todo corpo tem calor. 

d)Quando sentimos frio é porque estamos transferindo calor ao meio que nos 

rodeia, pois é esta transferência que provoca a sensação de frio. 

e) Dois corpos estão em equilíbrio térmico quando têm o mesmo calor. 
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15. ( ENEM 2016 – 1ª Aplicação) 

 
 
 
16. Uma menina deseja fazer um chá de camomila, mas só possui 200g de gelo a 
0°C e um forno de microondas cuja potência máxima é de 800W. Considere que a 
menina está ao nível do mar, o calor latente de fusão do gelo é de 80cal/g, o calor 
específico da água é 1cal/g°C e que 1 caloria vale aproximadamente 4J. Usando 
esse forno sempre em potência máxima, o tempo necessário para a água entrar 
em ebulição é: 

 

a) 45s  
b) 90s   
c) 180s      
d) 360s      
e) 500s 
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Texto (Questões 17 e 18)  
Considere uma barra de prata de coeficiente de condutibilidade térmica igual a 
1cal/s.cm.°C, situada entre dois recipientes com vapor (a 100°C) e gelo(a 0°C), 
respectivamente. Sabendo-se que o comprimento da barra é de 20cm e sua área de 
secção transversal vale 2cm2, determinar: 
 

17. O fluxo de calor na barra de prata corresponde a: 
a) 6cal/s 
b) 8cal/s 
c) 10cal/s 
d) 12cal/s 
e) 15cal/s 

 
18. A massa de gelo que derreterá em 8 minutos será igual a: 

a) 20g 
b) 30g 
c) 40g 
d) 50g 
e) 60g 
(Dado: Lfusão = 80cal/g) 

 

19. Um trilho de aço tem 10m de comprimento a -10ºC. Supondo que a 
temperatura suba para 40ºC e que o coeficiente de dilatação do aço seja 
exatamente 12 . .10-6 ºC-1, determine, em milímetros, o acréscimo de 
comprimento do trilho. 

a) 1 
b) 2 
c) 4 
d) 6 
e) 12 

 
20. Grande parte dos fenômenos que ocorrem no dia-a-dia está relacionada 

ao comportamento térmico dos corpos. Para que se possa conviver sem 
maiores consequências com os efeitos desses fenômenos, o homem 
utiliza-se de técnicas adequadas. Sobre os efeitos das variações de 
temperatura sobre os corpos, pode-se afirmar: 
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I. Nos calçamentos das ruas, as placas de cimento são separadas 
por tiras de madeira para compensar os efeitos da dilatação.  

II. Um disco metálico de 100cm2 de área a 0ºC ao ser aquecido a 
100ºC, tem área de 100,2cm2, o coeficiente de dilatação 
volumétrica do metal, em ºC-1 , vale 3.10-5.  

III.  Ao aquecer uma esfera metálica maciça de 30ºC a 70ºC, o seu 
volume sofre um aumento de 0,60%, então o coeficiente de 
dilatação linear médio do metal, em ºC-1 é igual a 15.10-5. 

IV.    Os corpos ocos se dilatam mais que os corpos maciços. 

V.     Para os corpos isótropos, é verdadeira a relação  
1 2 3

  
= = . 

 

a) Apenas II e III são verdadeiras. 
b) Apenas III, IV e V são verdadeiras. 
c) Apenas II e IV são falsas. 
d) Apenas IV é falsa. 
e) Apenas I, II e V são verdadeiras. 

 
21. Um recipiente de vidro encontra-se cheio de um líquido a 0ºC. Quando o 

conjunto é aquecido até 80ºC, o volume do líquido que transborda 
corresponde a 4% do volume do líquido que possuía a 0ºC. Sabendo que 
o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro é de 17 . 10-6 ºC-1, 
determine, em 10-5 ºC-1, o coeficiente de dilatação real do líquido e 
expresse o resultado com aproximação. 
 

a) 39 

b) 44 

c) 47 

d) 52 

e) 61 

22. (Antonio Marcos) O gráfico abaixo mostra as transformações sofridas 
por um gás ideal. De acordo cos as especificações abaixo e seus 
conhecimentos sobre transformações gasosas, é correto afirmar: 
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I. O gás sofre uma expansão gasosa no trecho AB, cujo trabalho 

realizado pelo gás vale 80 joules. 

II. No trecho BC, o gás realiza trabalho sobre a vizinhança. 

III. No trecho CA, o gás não realiza trabalho. 

IV. O trabalho total no ciclo ABCA vale 120 joules. 

V. O gás utilizado no ciclo obedece às leis gerais dos gases. 

a) Apenas I, II e III são corretas. 

b) Apenas II, IV e V são corretas. 

c) Apenas I, III e V são corretas. 

d) Apenas I, III, IV e V são corretas. 

e) Apenas II, III e IV são corretas. 

23.  O gráfico da figura representa um ciclo termodinâmico reversível ABCA, 

experimentado por um mol de um gás ideal. De acordo com o gráfico, 

analise as afirmativas abaixo e responda de acordo com o código.  

Dado: constante universal dos gases R = 8,3 J/mol.K  

 

I. A variação da energia interna no ciclo completo ABCA é nula. 

II. Em um ciclo completo, a quantidade de calor do sistema corresponde a 

124,5 J. 

III. A temperatura do sistema no ponto A é 300K.  
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a) I e III são corretas. 

b) I e II são corretas. 

c) II e III são corretas. 

d) Apenas I é correta.  

e) Todas são verdadeiras. 

24. A figura abaixo representa o ciclo de Carnot realizado por um gás ideal 
que sofre transformações numa máquina térmica. 

 Considere-se que o trabalho útil fornecido pela máquina em cada ciclo, é igual 

a 1000J e, ainda, que 1 = 127°C, 2 = 27°C, 1cal = 4,2J. 

Nessas condições, conclui-se corretamente que:  

  

a) De  A  até  B ,  o gás é expandido isobaricamente. 

 

b) De  B  até  C ,  o gás sofre uma expansão isotérmica. 

 

c) De  C  até  D ,  o gás é comprimido adiabaticamente. 

 

d) De  D  até  A ,  o gás sofre compressão sem trocar calor com o meio 

externo. 

 

e) O rendimento da máquina térmica depende da substância utilizada e 

determina que o calor retirado da fonte quente é aproximadamente igual 

a 952 cal. 
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25. Uma máquina térmica opera com um gás que realiza o ciclo ABCA, 

mostrado na figura. 

  

 Sabendo-se que o gás realiza quatro ciclos a cada segundo, a potência da 

máquina, em kW, é     igual a 

 

 a) 3,0 

 b) 5,0 

 c) 10,0 

 d) 20,0 

 e) 30,0 

GABARITO – UP_FISICA I 

1. D 6. E 11. E 16. C 21. D 

2. A 7. C 12. B 17. C 22. C 

3. C 8. D 13. A 18. E 23. A 

4. C 9. D 14. D 19. D 24. D 

5. E 10. B 15. A 20. E 25. E 

 

UP_FISICA II 

1. Três amostras de um mesmo líquido cujas temperaturas iniciais são 40°C, 70°C 

e 100°C são misturadas em um calorímetro. As massas das amostras são iguais 

entre si. Supondo que as trocas de calor ocorrem somente entre as amostras do 

líquido, a temperatura de equilíbrio da mistura é, em graus Celsius, igual a: 
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a) 55. 
b) 60. 
c) 65. 

 

d) 70. 
e) 80. 

 

 

 

2.   Um metal X, de massa m, a 0°C, é colocado em contato com outro metal, 

Y, de massa 2m, a 100°C. Se a razão entre os calores específicos de X e Y é 

igual a 8, a temperatura final de equilíbrio do conjunto será: 

 

a) 20ºC 
b) 25ºC 
c) 50ºC 

 

d) 75ºC 
e) 80ºC 

 

 

3. Dois estudantes do ensino médio decidem calcular a temperatura do fundo 
de um lago. Para tanto, descem lentamente um cilindro oco, de eixo vertical, 
fechado apenas na extremidade superior, até o fundo do lago, com auxílio de 
um fio 
(figura abaixo). 

  

Ao puxarem o cilindro de volta, observam que ele está molhado internamente 
até 70% da sua altura interna. Medindo o comprimento do fio recolhido, eles 
encontram que a profundidade do lago é igual a 21 m. Na superfície do lago, a 
pressão é 1,0 atm (1,0 105 N/m2) e a temperatura é 27 °C. Admitindo que o ar 
seja um gás ideal, que a aceleração da gravidade vale 10 m/s2 e que a 
densidade da água é constante e igual a 103 kg/m3, o valor da temperatura 
encontrada pelos estudantes é: 
a) 2,79 °C.  d) 12 °C. 
b) 276 K.     e) 6 °C. 
c) 289 K. 
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4. No gráfico a seguir, vemos a temperatura Θ (K) de uma massa m = 100 g de 
zinco, inicialmente em estado sólido, em função da quantidade de calor 
fornecida a ela. 

 

Considerando as informações dadas, assinale a alternativa incorreta. 
a) O calor liberado pela massa de zinco no resfriamento de C para A é 2 330 
cal. 
b) O calor específico do zinco no estado sólido vale cZn = 0,093 cal/g °C. 
c) O calor latente de fusão do zinco é de LZn = 1 400 cal/g. 
d) A temperatura de fusão do zinco é de ΘF = 419 °C. 

e) O zinco precisa de um valor maior que 1000 calorias para mudar de estado 

físico. 

 

 

5. Em um calorímetro ideal misturam-se 200 gramas de água a uma 
temperatura de 58 °C com M gramas de gelo a –10 °C. Sabendo que a 
temperatura 
de equilíbrio dessa mistura será de 45 °C, o valor da massa M do gelo em 
gramas é de: 
a) 12. d) 25. 
b) 15. e) 40. 
c) 20. 
(Dados: calor específico da água: cágua = 1,0 cal/g °C; calor específico do 
gelo: cgelo = 0,5 cal/g °C; calor latente de fusão do gelo: Lgelo = 80 cal/g.) 
 
6. Uma bala de chumbo, de massa 20,0 g, temperatura igual a 40,0 °C, 
movendo-se com velocidade de 540 km/h, colide com uma parede de aço de 
um cofre forte e perde toda a sua energia cinética. Admitindo que 90% dessa 
energia tenha se convertido em calor, transferido para a massa da bala, esta 
sofrerá uma elevação de temperatura, em °C, igual a: 
a) 35,4. d) 88,5. 
b) 50,6. e) 94,4. 
c) 77,9. 
(Considere o calor específico do chumbo igual a 130 J/kg °C.) 
 

7. Leia a tirinha a seguir: 
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O fato de Calvin e Haroldo sentirem as sensações de calor e de frio acima 
sugere que: 
a) o calor específico da areia é maior do que o da água. 
b) o calor específico da areia é menor do que o da água. 
c) o calor específico da areia é igual ao da água. 
d) o calor específico da água é o menor que existe, gerando frio como 
sensação. 
e) quanto maior o calor específico, maior as variações de temperatura. 

 

8. Sabemos que as dimensões de um corpo se alteram quando também 
alteramos sua temperatura. 
Salvo algumas exceções, todos os corpos, sejam sólidos, líquidos ou gasosos, 
dilatam-se quando sua temperatura aumenta. Na tira que segue, temos uma 
possibilidade de solução para o problema apresentado: 
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Após a leitura das imagens, é correto afirmar: 
a) Não é possível solucionar o problema de acordo com o que está sendo 
observado na tira. 
b) Aquecendo a tampa de uma garrafa, todo o conjunto (garrafa e tampa) 
dilata-se igualmente, o que facilita a retirada da mesma. 
c) Aquecendo a tampa de uma garrafa, ela se dilata, a garrafa se contrai, e, 
assim, ela pode ser retirada com facilidade. 
d) Aquecendo a tampa de uma garrafa, o líquido interno se contrai, 
aumentando a quantidade de ar dentro da garrafa, e, assim, ela pode ser 
retirada com facilidade. 
e) Aquecendo a tampa de uma garrafa, apenas ela se dilata (o gargalo da 
garrafa é pouco aquecido) e, assim, ela pode ser retirada com facilidade. 
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9. ( ENEM - 2015) 
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10. A equação matemática que representa a 1a lei da termodinâmica é dada 

por ΔE = Q - , em que ΔE é a variação da energia interna do sistema, Q é a 

quantidade de calor trocado, e  é o trabalho realizado.  
 
A respeito desse assunto, assinale a alternativa que não condiz com os 
conceitos e as especificidades da primeira lei da termodinâmica. 
 
a) A 1ª lei da termodinâmica é uma afirmação do princípio da conservação da 
energia. 
b) Em uma transformação cíclica, a variação da energia interna do sistema é 
nula. 
c) Em uma compressão adiabática, o sistema recebe trabalho sem fornecer 
calor. 
d) A energia interna de um gás perfeito se conserva durante uma 
transformação isotérmica. 
e) A primeira lei da termodinâmica estabelece uma relação com as máquinas 
térmicas reais. 
 
 
11. O gráfico PV abaixo mostra o ciclo reversível ABCA percorrido por um gás 
considerado ideal. 
Sabe-se que o calor envolvido no processo AB, e tomado em módulo, vale  
QAB = 9,8.105 J, e no processo CA, também em módulo, QCA = 10,4 .105 J. 

 
 
Pode-se afirmar que o calor QBC envolvido no processo BC vale: 
a) –17,2. 105 J. c) 3,6. 105 J.  e)-2,5.105J. 
b) 2,4. 105 J.     d) –0,6. 105 J. 
 
 
12. Uma máquina térmica ideal realiza um trabalho de 750 J por ciclo (de 
Carnot) quando as temperaturas das fontes são 400 K e 100 K.  
Nesse sentido, para que uma máquina térmica real apresente a mesma 
eficiência e realize, por ciclo, o mesmo trabalho que a máquina ideal, o calor 
recebido e o calor rejeitado são, respectivamente: 
a) 1 000 J e 250 J. d) 850 J e 150 J. 
b) 750 J e 500 J. e) 950 J e 350 J. 
c) 1 250 J e 50 J. 
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13. O gráfico representado abaixo é um modelo ideal do ciclo das 
transformações que ocorrem em um motor à explosão de quatro tempos (de 
um automóvel, por exemplo), uma das máquinas térmicas mais populares que 
existem. As transformações são realizadas no interior de um cilindro, usando 
uma mistura de vapor de gasolina e ar (considerada um gás ideal), para 
produzir movimento em um pistão. As evoluções de A para B e de C para D 
são processos adiabáticos, enquanto de B para C e de D para A são processos 
isométricos. 

 
 
Considerando o texto e o gráfico representados, analise as seguintes 
afirmações: 
I. Na transformação de A para B, o trabalho realizado é positivo. 
II. Na transformação de B para C, a variação da energia interna do gás é 
negativa. 
III. Na transformação de C para D, a temperatura do gás diminui. 
IV. A variação da entropia, na transformação reversível de C para D, é nula. 
Estão corretas somente: 
a) I e II. d) III e IV. 
b) I e III. e) II e IV. 
c) II e III. 
 
14. Considere um sistema termodinâmico e analise as seguintes afirmativas: 
I. Para que a entropia decresça quando um gás ideal sofre uma expansão 
adiabática livre, indo de um volume V1 para um volume V2, V2 deve ser maior 
que V1. 
II. No nível molecular, a temperatura é a grandeza que mede a energia cinética 
média de translação das moléculas de um gás monoatômico e a primeira lei da 
termodinâmica nos permite definir a energia interna U do sistema. 
III. Um processo é irreversível em termos termodinâmicos graças à dissipação 
de sua energia e à variação positiva de sua entropia. 
IV. A segunda lei da termodinâmica pode ser enunciada da seguinte forma: a 
entropia do Universo sempre cresce (ou permanece constante, em um 
processo reversível). 
 
Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas corretas. 
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a) I e II. c) II e IV. e) II, III e IV. 
b) I e III. d) I, III e IV. 
 

 

15. (Enem 2009) Durante uma ação de fiscalização em postos de 

combustíveis, foi encontrado um mecanismo inusitado para enganar o 

consumidor. Durante o inverno, o responsável por um posto de combustível 

compra álcool por R$ 0,50/litro, a uma temperatura de 5 °C. Para revender o 

líquido aos motoristas, instalou um mecanismo na bomba de combustível 

para aquecê-lo, para que atinja a temperatura de 35 °C, sendo o litro de 

álcool revendido a R$ 1,60. Diariamente o posto compra 20 mil litros de 

álcool a 5 ºC e os revende.  

  

Com relação à situação hipotética descrita no texto e dado que o coeficiente de 

dilatação volumétrica do álcool é de 1×10-3 ºC-1, desprezando-se o custo da 

energia gasta no aquecimento do combustível, o ganho financeiro que o dono 

do posto teria obtido devido ao aquecimento do álcool após uma semana de 

vendas estaria entre: 

 

a) R$ 500,00 e R$ 1.000,00.  

b) R$ 1.050,00 e R$ 1.250,00.  

c) R$ 4.000,00 e R$ 5.000,00.  

d) R$ 6.000,00 e R$ 6.900,00.  

e) R$ 7.000,00 e R$ 7.950,00.  

 

16. (Enem 2009) A invenção da geladeira proporcionou uma revolução no 

aproveitamento dos alimentos, ao permitir que fossem armazenados e 

transportados por longos períodos. A figura apresentada ilustra o processo 

cíclico de funcionamento de uma geladeira, em que um gás no interior de uma 

tubulação é forçado a circular entre o congelador e a parte externa da geladeira. 

É por meio dos processos de compressão, que ocorre na parte externa, e de 

expansão, que ocorre na parte interna, que o gás proporciona a troca de calor 
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entre o interior e o exterior da geladeira.  

 

Nos processos de transformação de energia envolvidos no funcionamento da 

geladeira,  

a) a expansão do gás é um processo que cede a energia necessária ao 

resfriamento da parte interna da geladeira.  

b) o calor flui de forma não espontânea da parte mais fria, no interior, para a mais 

quente, no exterior da geladeira.  

c) a quantidade de calor cedida ao meio externo é igual ao calor retirado da 

geladeira.  

d) a eficiência é tanto maior quanto menos isolado termicamente do ambiente 

externo for o seu compartimento interno.  

e) a energia retirada do interior pode ser devolvida à geladeira abrindo-se a sua 

porta, o que reduz seu consumo de energia.  

 

17. (Enem 2010) Em nosso cotidiano, utilizamos as palavras “calor” e 

temperatura” de forma diferente de como elas são usadas no meio 

científico. Na linguagem corrente, calor é identificado como “algo quente” 

e temperatura mede a “quantidade de calor de um corpo”. Esses 

significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que 

podem ser verificadas na prática. 

Do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos 

conceitos corriqueiros de calor e temperatura? 
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a) A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em que estiver 

fervendo. 

b) Uma mãe coloca a mão na água da banheira do bebê para verificar a 

temperatura da água. 

c) A chama de um fogão pode ser usada para aumentar a temperatura da água 

em uma panela. 

d) A água quente que está em uma caneca é passada para outra caneca a fim 

de diminuir sua temperatura. 

e) Um forno pode fornecer calor para uma vasilha de água que está em seu 

interior com menor temperatura do que a dele. 

18. (Enem 2011) Um motor só poderá realizar trabalho se receber uma 

quantidade de energia de outro sistema. No caso, a energia armazenada 

no combustível é, em parte, liberada durante a combustão para que o 

aparelho possa funcionar. Quando o motor funciona, parte da energia 

convertida ou transformada na combustão não pode dizer que há 

vazamento da energia em outra forma. 

CARVALHO, A. X. Z. Física Térmica. Belo Horizonte: Pax, 2009 (adaptado). 

De acordo com o texto, as transformações de energia que ocorrem durante o 

funcionamento do motor são decorrentes de a 

a) liberação de calor dentro do motor ser impossível. 

b) realização de trabalho pelo motor ser incontrolável. 

c) conversão integral de calor em trabalho ser impossível. 

d) transformação de energia térmica em cinética ser impossível. 

e) utilização de energia potencial do combustível ser incontrolável. 

19. (Enem 2012) “Aumentar a eficiência na queima de combustível dos 

motores a combustão e reduzir suas emissões de poluentes é a meta de 

qualquer fabricante de motores. É também o foco de uma pesquisa 

brasileira que envolve experimentos com plasma, o quarto estado da 

matéria e que está presente no processo de ignição. A interação da faísca 

emitida pela vela de ignição com as moléculas de combustível gera o 

plasma que provoca a explosão liberadora de energia que, por sua vez, 

faz o motor funcionar”. 

Disponível em: www.inovacaotecnologica.com.br. Acesso em: 22 jul. 2010 

(adaptado). 
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No entanto, a busca da eficiência referenciada no texto apresenta como fator 

limitante:  

a) O tipo de combustível, fóssil, que utilizam. Sendo um insumo não renovável, 

em algum momento estará esgotado. 

b) Um dos princípios da termodinâmica, segundo o qual o rendimento de uma 

máquina térmica nunca atinge o ideal. 

c) O funcionamento cíclico de todos os motores. A repetição contínua dos 

movimentos exige que parte da energia seja transferida ao próximo ciclo. 

d) As forças de atrito inevitável entre as peças. Tais forças provocam 

desgastes contínuos que com o tempo levam qualquer material à fadiga e 

ruptura. 

e) A temperatura em que eles trabalham. Para atingir o plasma, é necessária 

uma temperatura maior que a de fusão do aço com que se fazem os motores. 

 

20. (Enem 2013) Em um experimento foram utilizadas duas garrafas PET, uma 

pintada de branco e a outra de preto, acopladas cada uma a um termômetro. No 

ponto médio da distância entre as garrafas, foi mantida acesa, durante alguns 

minutos, uma lâmpada incandescente. Em seguida, a lâmpada foi desligada. 

Durante o experimento, foram monitoradas as temperaturas das garrafas: a) 

enquanto a lâmpada permaneceu acesa e b) após a lâmpada ser desligada e 

atingirem o equilíbrio térmico com o ambiente. 

 

A taxa de variação da temperatura da garrafa preta, em comparação à da branca, 

durante todo o experimento, foi: 
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a) Igual no aquecimento e igual no resfriamento. 

b) Maior no aquecimento e igual no resfriamento. 

c) Menor no aquecimento e igual no resfriamento. 

d) Maior no aquecimento e menor no resfriamento. 

e) Maior no aquecimento e maior no resfriamento. 

 

 

21. (Enem 2013) Aquecedores solares utilizados em residências têm o 

objetivo de elevar a temperatura da água até 70°C. No entanto, a 

temperatura ideal da água para um banho é de 30°C. Por isso, deve-se 

misturar a água aquecida com a água à temperatura ambiente de um 

outro reservatório, que se encontra a 25°C.  

Qual a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria na 

mistura de um banho à temperatura ideal? 

 

a) 0,111. 

b) 0,125. 

c) 0,357. 

d) 0,428. 

e) 0,833. 

22. Uma barra de aço ( = 1,2 . 10-5 K-1) de comprimento inicial de 500mm 
está fixa a uma parede, como mostra o diagrama abaixo. Um elástico preso 
ao final da barra passa através de uma polia de 2mm de raio na qual está fixo 
um ponteiro de 300mm de comprimento. 
Determine, em mm, a distância que a extremidade livre do ponteiro se 

desloca quando a barra sofre uma elevação de temperatura de 100K. 

 

 

 

 

 

 

 

a) 90 

b) 80 

c) 60 

d) 35 

e) 20 

Barra 

Ponteiro 
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23. A lâmina bimetálica da figura abaixo é feita de cobre ( = 1,4. 10-5 ºC-1) e 

de alumínio ( = 2,4. 10-5 ºC-1). Uma das partes não pode deslizar sobre a 

outra e o sistema está engastado numa parede.  

 

Se na temperatura ambiente (27 ºC) ela é horizontal, a afirmativa correta sobre 

o comportamento da lâmina ( é o coeficiente de dilatação linear) é:  

a) Sempre se curva para baixo quando muda a temperatura. 

b) Sempre se curva para cima quando muda a temperatura. 

c) Curva-se para baixo se Θ > 27 ºC e para cima de Θ < 27 ºC. 

d) Curva-se para cima se Θ > 27 ºC e para baixo se Θ < 27 ºC. 

e) Somente se curva se Θ > 27 ºC.   

 
24. Um tubo de vidro graduado contém água e, a 10oC, um técnico lê o volume 
de 50,00cm3. Aquecendo-se a água até 60oC, o mesmo técnico lê o volume 
50,80cm3.  
Se o coeficiente de dilatação linear do vidro é igual a 9.10-6/oC, então o 

coeficiente de dilatação volumétrica da água, nesse intervalo, é igual, em 10-

4/oC, a 

 

 a) 3,15 

 b) 3,47 

 c) 3,72 

 d) 3,91 

 e) 3,94 

25. Os coeficientes de dilatação térmica dos líquidos são, em geral, uma 
ordem de grandeza acima daqueles dos sólidos. Uma exceção importante a 
água que, quando sua temperatura aumenta de 0 ºC para 4 ºC, 

 

a) se expande, atingindo a mínima densidade. 
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b) se expande, atingindo a máxima densidade. 
c) se contrai, atingindo a máxima densidade. 
d) se contrai, atingindo a mínima densidade. 
e) tem seu volume conservado, apresentando a mesma densidade. 

 

 

GABARITO – UP_FISICA II 

 

1. D 6. C 11. C 16. B 21. B 

2. A 7. B      12. A 17. A 22. A 

3. E 8. E 13. D 18. C 23. D 

4. C 9. D 14. E 19. B 24. B 

5. C 10. E 15. D 20. E 25. C 

 

 


