Física nos Vestibulares

Prof. Ricardo Bonaldo Daroz

Termologia
1. (Fuvest 2015) O desenvolvimento de teorias científicas, geralmente, tem forte relação com
contextos políticos, econômicos, sociais e culturais mais amplos. A evolução dos conceitos
básicos da Termodinâmica ocorre, principalmente, no contexto
a) da Idade Média.
b) das grandes navegações.
c) da Revolução Industrial.
d) do período entre as duas grandes guerras mundiais.
e) da Segunda Guerra Mundial.
2. (Unicamp 2016) O Parque Güell em Barcelona é um dos mais impressionantes parques
públicos do mundo e representa uma das obras mais marcantes do arquiteto Antoni Gaudí. Em
sua obra, Gaudí utilizou um número imenso de azulejos coloridos.
a) Considere que, no Parque Güell, existe um número N  2  106 de azulejos cujas faces
estão perfeitamente perpendiculares à direção da radiação solar quando o sol está a pino na
cidade de Barcelona. Nessa situação, a intensidade da radiação solar no local é

I  1200 W m2 . Estime a área de um azulejo tipicamente presente em casas e, a partir da
área total dos N azulejos, calcule a energia solar que incide sobre esses azulejos durante um
tempo t  60 s.
b) Uma das esculturas mais emblemáticas do parque Güell tem a forma de um réptil
multicolorido conhecido como El Drac, que se converteu em um dos símbolos da cidade de
Barcelona. Considere que a escultura absorva, em um dia ensolarado, uma quantidade de
calor Q  3500 kJ. Considerando que a massa da escultura é m  500 kg e seu calor
específico é c  700 J (kg  K), calcule a variação de temperatura sofrida pela escultura,
desprezando as perdas de calor para o ambiente.
3. (Unicamp 2016) Os reguladores de pressão são acessórios de segurança fundamentais
para reduzir a pressão de gases no interior dos cilindros até que se atinja sua pressão de
utilização. Cada tipo de gás possui um regulador específico.
a) Tipicamente, gases podem ser armazenados em cilindros a uma pressão interna de

P0  2,0  107 Pa e ser utilizados com uma pressão de saída do regulador de
P1  1,6  107 Pa. Considere um gás ideal mantido em recipiente fechado a uma temperatura
inicial de T0  300 K. Calcule a temperatura final T1 do gás se ele for submetido
isovolumetricamente à variação de pressão dada acima.
b) Quando os gases saem dos reguladores para o circuito de utilização, é comum que o fluxo
do gás (definido como sendo o volume do gás que atravessa a tubulação por unidade de
tempo) seja monitorado através de um instrumento denominado fluxômetro. Considere um
tanque cilíndrico com a área da base igual a A  2,0 m2 que se encontra inicialmente vazio
e que será preenchido com gás nitrogênio. Durante o preenchimento, o fluxo de gás que
entra no tanque é medido pela posição da esfera sólida preta do fluxômetro, como ilustra a
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figura abaixo. A escala do fluxômetro é dada em litros/minuto. A medida do fluxo de
nitrogênio e sua densidade d  1,0 kg m3 permaneceram constantes durante todo o
processo de preenchimento, que durou um intervalo de tempo t  12 h. Após este intervalo
de tempo, a válvula do tanque é fechada com certa quantidade de gás nitrogênio em
repouso no seu interior. Calcule a pressão exercida pelo gás na base do tanque. Caso
necessário, use g  10 m s2 .

4. (Fuvest 2016) Uma garrafa tem um cilindro afixado em sua boca, no qual um êmbolo pode
se movimentar sem atrito, mantendo constante a massa de ar dentro da garrafa, como ilustra a
figura. Inicialmente, o sistema está em equilíbrio à temperatura de 27 C. O volume de ar na
garrafa é igual a 600 cm3 e o êmbolo tem uma área transversal igual a 3 cm2 . Na condição de
equilíbrio, com a pressão atmosférica constante, para cada 1 C de aumento da temperatura
do sistema, o êmbolo subirá aproximadamente

Note e adote:
- 0 C  273 K
- Considere o ar da garrafa como um gás ideal.
a) 0,7 cm
b) 1,4 cm
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c) 2,1 cm
d) 3,0 c m
e) 6,0 c m
5. (Puccamp 2016) A perspectiva de uma pessoa que usa uma garrafa térmica é que esta não
permita a troca de calor entre o meio ambiente e o conteúdo da garrafa. Porém, em geral, a
própria garrafa já provoca uma pequena redução de temperatura quando nela colocamos um
líquido quente, como o café, uma vez que a capacidade térmica da garrafa não é nula.
Numa garrafa térmica que está a 24 C colocam-se 500 g de água (c  1 cal g C) a 90 C e,
após algum tempo, nota- se que a temperatura estabiliza em 84 C. Pode-se afirmar que a
capacidade térmica desta garrafa é, em cal C,
a) 5.
b) 6.
c) 50.
d) 60.
e) 100.
6. (Puccamp 2016) Um dispositivo mecânico usado para medir o equivalente mecânico do
calor recebe 250 J de energia mecânica e agita, por meio de pás, 100 g de água que acabam
por sofrer elevação de 0,50 C de sua temperatura.
Adote 1 cal  4,2 J e cágua  1,0 cal g C.
O rendimento do dispositivo nesse processo de aquecimento é de
a) 16%.
b) 19%.
c) 67%.
d) 81%.
e) 84%.
7. (Unicamp 2016) Um isolamento térmico eficiente é um constante desafio a ser superado
para que o homem possa viver em condições extremas de temperatura. Para isso, o
entendimento completo dos mecanismos de troca de calor é imprescindível.
Em cada uma das situações descritas a seguir, você deve reconhecer o processo de troca de
calor envolvido.
I. As prateleiras de uma geladeira doméstica são grades vazadas, para facilitar fluxo de energia
térmica até o congelador por __________
II. O único processo de troca de calor que pode ocorrer no vácuo é por __________.
III. Em uma garrafa térmica, é mantido vácuo entre as paredes duplas de vidro para evitar que
o calor saia ou entre por __________.
Na ordem, os processos de troca de calor utilizados para preencher as lacunas corretamente
são:
a) condução, convecção e radiação.
b) condução, radiação e convecção.
c) convecção, condução e radiação.
d) convecção, radiação e condução.
8. (Unesp 2016)
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O topo da montanha é gelado porque o ar quente da base da montanha, regiões baixas, vai
esfriando à medida que sobe. Ao subir, o ar quente fica sujeito a pressões menores, o que o
leva a se expandir rapidamente e, em seguida, a se resfriar, tornando a atmosfera no topo da
montanha mais fria que a base. Além disso, o principal aquecedor da atmosfera é a própria
superfície da Terra. Ao absorver energia radiante emitida pelo Sol, ela esquenta e emite ondas
eletromagnéticas aquecendo o ar ao seu redor. E os raios solares que atingem as regiões altas
das montanhas incidem em superfícies que absorvem quantidades menores de radiação, por
serem inclinadas em comparação com as superfícies horizontais das regiões baixas. Em
grandes altitudes, a quantidade de energia absorvida não é suficiente para aquecer o ar ao seu
redor.
(http://super.abril.com.br. Adaptado.)

Segundo o texto e conhecimentos de física, o topo da montanha é mais frio que a base devido
a) à expansão adiabática sofrida pelo ar quando sobe e ao fato de o ar ser um bom condutor
de calor, nãoretendo energia térmica e esfriando.
b) à expansão adiabática sofrida pelo ar quando sobe e à pouca irradiação recebida da
superfície montanhosa próxima a ele.
c) à redução da pressão atmosférica com a altitude e ao fato de as superfícies inclinadas das
montanhas impedirem a circulação do ar ao seu redor, esfriando-o.
d) à transformação isocórica pela qual passa o ar que sobe e à pouca irradiação recebida da
superfície montanhosa próxima a ele.
e) à expansão isotérmica sofrida pelo ar quando sobe e à ausência do fenômeno da convecção
que aqueceria o ar.
9. (Fuvest 2015) O espelho principal de um dos maiores telescópios refletores do mundo,
localizado nas Ilhas Canárias, tem 10 m de diâmetro e distância focal de 15 m. Supondo que,
inadvertidamente, o espelho seja apontado diretamente para o Sol, determine:
a) o diâmetro D da imagem do Sol;
b) a densidade S de potência no plano da imagem, em W / m2 ;
c) a variação ΔT da temperatura de um disco de alumínio de massa 0,6 kg colocado no plano
da imagem, considerando que ele tenha absorvido toda a energia incidente durante 4 s.

Note e adote:
π3
O espelho deve ser considerado esférico.

Distância Terra  Sol  1,5  1011 m.
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Diâmetro do Sol  1,5  109 m.
Calor específico do Al  1 J / (g K). Calor específico do Al = 1 J/(g K).
Densidade de potência solar incidindo sobre o espelho principal do telescópio  1kW / m2 .
O diâmetro do disco de alumínio é igual ao da imagem do Sol.
Desconsidere perdas de calor pelo disco de alumínio.
10. (Unicamp 2015) Alguns experimentos muito importantes em física, tais como os realizados
em grandes aceleradores de partículas, necessitam de um ambiente com uma atmosfera
extremamente rarefeita, comumente denominada de ultra-alto-vácuo. Em tais ambientes a
pressão é menor ou igual a 106 Pa.
a) Supondo que as moléculas que compõem uma atmosfera de ultra-alto-vácuo estão
distribuídas uniformemente no espaço e se comportam como um gás ideal, qual é o número
de moléculas por unidade de volume em uma atmosfera cuja pressão seja P  3,2  108 Pa,
à temperatura ambiente T  300K ? Se necessário, use: Número de Avogrado NA  6  1023
e a Constante universal dos gases ideais R  8J / molK.
b) Sabe-se que a pressão atmosférica diminui com a altitude, de tal forma que, a centenas de
quilômetros de altitude, ela se aproxima do vácuo absoluto. Por outro lado, pressões acima
da encontrada na superfície terrestre podem ser atingidas facilmente em uma submersão
aquática. Calcule a razão Psub Pnave entre as pressões que devem suportar a carcaça de
uma nave espacial (Pnave ) a centenas de quilômetros de altitude e a de um submarino
(Psub ) a 100m de profundidade, supondo que o interior de ambos os veículos se encontra à

pressão de 1atm. Considere a densidade da água como ρ  1000kg / m3 .
11. (Enem 2015) O ar atmosférico pode ser utilizado para armazenar o excedente de energia
gerada no sistema elétrico, diminuindo seu desperdício, por meio do seguinte processo: água e
gás carbônico são inicialmente removidos do ar atmosférico e a massa de ar restante é
resfriada até 198C. Presente na proporção de 78% dessa massa de ar, o nitrogênio gasoso
é liquefeito, ocupando um volume 700 vezes menor. A energia excedente do sistema elétrico é
utilizada nesse processo, sendo parcialmente recuperada quando o nitrogênio líquido, exposto
à temperatura ambiente, entra em ebulição e se expande, fazendo girar turbinas que
convertem energia mecânica em energia elétrica.
MACHADO, R. Disponível em www.correiobraziliense.com.br Acesso em: 9 set. 2013
(adaptado).

No processo descrito, o excedente de energia elétrica é armazenado pela
a) expansão do nitrogênio durante a ebulição.
b) absorção de calor pelo nitrogênio durante a ebulição.
c) realização de trabalho sobre o nitrogênio durante a liquefação.
d) retirada de água e gás carbônico da atmosfera antes do resfriamento.
e) liberação de calor do nitrogênio para a vizinhança durante a liquefação.
12. (Fuvest 2015) Certa quantidade de gás sofre três transformações sucessivas, A  B,
B  C e C  A, conforme o diagrama p  V apresentado na figura abaixo.

Página 5 de 44

A respeito dessas transformações, afirmou-se o seguinte:
I. O trabalho total realizado no ciclo ABCA é nulo.
II. A energia interna do gás no estado C é maior que no estado A.
III. Durante a transformação A  B, o gás recebe calor e realiza trabalho.
Está correto o que se afirma em:
a) I.
b) II.
c) III.
d) I e II.
e) II e III.
13. (Fuvest 2015) Um recipiente hermeticamente fechado e termicamente isolado, com volume
de 750 , contém ar inicialmente à pressão atmosférica de 1 atm 1 atm e à temperatura de
27C. No interior do recipiente, foi colocada uma pequena vela acesa, de 2,5 g. Sabendo‐se
que a massa da vela é consumida a uma taxa de 0,1 g / min e que a queima da vela produz
energia à razão de 3,6  104 J / g, determine
a) a potência W da vela acesa;
b) a quantidade de energia E produzida pela queima completa da vela;
c) o aumento ΔT da temperatura do ar no interior do recipiente, durante a queima da vela;
d) a pressão P do ar no interior do recipiente, logo após a queima da vela.

Note e adote:
O ar deve ser tratado como gás ideal.
O volume de 1mol de gás ideal à pressão atmosférica de 1 atm e à temperatura de 27C é
25 .
Calor molar do ar a volume constante: Cv  30 J / mol K .
Constante universal dos gases: R  1,08 atm / mol K .

0C  273 K. 0 °C = 273 K.
Devem ser desconsideradas a capacidade térmica do recipiente e a variação da massa de gás
no seu interior devido à queima da vela.

14. (Enem 2015) Uma pessoa abre sua geladeira, verifica o que há dentro e depois fecha a
porta dessa geladeira. Em seguida, ela tenta abrir a geladeira novamente, mas só consegue
fazer isso depois de exercer uma força mais intensa do que a habitual.
A dificuldade extra para reabrir a geladeira ocorre porque o (a)
a) volume de ar dentro da geladeira diminuiu.
b) motor da geladeira está funcionando com potência máxima.
c) força exercida pelo ímã fixado na porta da geladeira aumenta.
d) pressão no interior da geladeira está abaixo da pressão externa.
e) temperatura no interior da geladeira é inferior ao valor existente antes de ela ser aberta.
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15. (Mackenzie 2015)

O diagrama acima mostra as transformações sofridas por um gás ideal do estado A ao estado
B. Se a temperatura no estado inicial A vale TA  300K, então a temperatura no estado B
vale
a) 600 K
b) 800 K
c) 750 K
d) 650 K
e) 700 K
16. (Cefet MG 2015) Um extintor de incêndio de CO 2 é acionado e o gás é liberado para o
ambiente.

Analise as asserções que se seguem:
A figura ilustra uma expansão volumétrica muito rápida, característica de uma transformação
adiabática
PORQUE
em uma transformação adiabática, a transmissão de calor entre o gás e a vizinhança é muito
grande e o trabalho realizado pelo gás é igual à variação da sua energia interna.
É correto afirmar que
a) as duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da
primeira.
b) as duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é justificativa correta
da primeira.
c) a primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, uma proposição falsa.
d) a primeira asserção é um a proposição falsa, e a segunda, uma proposição verdadeira.
e) a primeira e a segunda asserção são proposições falsas.
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17. (Unesp 2015) Dois copos de vidro iguais, em equilíbrio térmico com a temperatura
ambiente, foram guardados, um dentro do outro, conforme mostra a figura. Uma pessoa, ao
tentar desencaixá-los, não obteve sucesso. Para separá-los, resolveu colocar em prática seus
conhecimentos da física térmica.

De acordo com a física térmica, o único procedimento capaz de separá-los é:
a) mergulhar o copo B em água em equilíbrio térmico com cubos de gelo e encher o copo A
com água à temperatura ambiente.
b) colocar água quente (superior à temperatura ambiente) no copo A.
c) mergulhar o copo B em água gelada (inferior à temperatura ambiente) e deixar o copo A
sem líquido.
d) encher o copo A com água quente (superior à temperatura ambiente) e mergulhar o copo B
em água gelada (inferior à temperatura ambiente).
e) encher o copo A com água gelada (inferior à temperatura ambiente) e mergulhar o copo B
em água quente (superior à temperatura ambiente).
18. (Enem 2015) As altas temperaturas de combustão e o atrito entre suas peças móveis são
alguns dos fatores que provocam o aquecimento dos motores à combustão interna. Para evitar
o superaquecimento e consequentes danos a esses motores, foram desenvolvidos os atuais
sistemas de refrigeração, em que um fluido arrefecedor com propriedades especiais circula
pelo interior do motor, absorvendo o calor que, ao passar pelo radiador, é transferido para a
atmosfera.
Qual propriedade o fluido arrefecedor deve possuir para cumprir seu objetivo com maior
eficiência?
a) Alto calor específico.
b) Alto calor latente de fusão.
c) Baixa condutividade térmica.
d) Baixa temperatura de ebulição.
e) Alto coeficiente de dilatação térmica.
19. (Enem 2015) Uma garrafa térmica tem como função evitar a troca de calor entre o líquido
nela contido e o ambiente, mantendo a temperatura de seu conteúdo constante. Uma forma de
orientar os consumidores na compra de uma garrafa térmica seria criar um selo de qualidade,
como se faz atualmente para informar o consumo de energia de eletrodomésticos. O selo
identificaria cinco categorias e informaria a variação de temperatura do conteúdo da garrafa,
depois de decorridas seis horas de seu fechamento, por meio de uma porcentagem do valor
inicial da temperatura de equilíbrio do líquido na garrafa.
O quadro apresenta as categorias e os intervalos de variação percentual da temperatura.
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Tipo de selo
A
B
C
D
E

Variação de temperatura
menor que 10%
entre 10% e 25%
entre 25% e 40%
entre 40% e 55%
maior que 55%

Para atribuir uma categoria a um modelo de garrafa térmica, são preparadas e misturadas, em
uma garrafa, duas amostras de água, uma a 10C e outra a 40C, na proporção de um terço
de água fria para dois terços de água quente. A garrafa é fechada. Seis horas depois, abre-se
a garrafa e mede-se a temperatura da água, obtendo-se 16C.
Qual selo deveria ser posto na garrafa térmica testada?
a) A
b) B
c) C
d) D
e) E
20. (Unesp 2015) A energia contida nos alimentos
Para determinar o valor energético de um alimento, podemos queimar certa quantidade desse
produto e, com o calor liberado, aquecer determinada massa de água. Em seguida, mede-se a
variação de temperatura sofrida pela água depois que todo o produto foi queimado, e
determina-se a quantidade de energia liberada na queima do alimento. Essa é a energia que tal
alimento nos fornece se for ingerido.
No rótulo de um pacote de castanha de caju, está impressa a tabela a seguir, com informações
nutricionais sobre o produto.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção 15 g
Quantidade por porção
90 kcal
Valor energético
Carboidratos

4,2 g

Proteínas

3g

Gorduras totais

7,3 g

Gorduras saturadas

1,5 g

Gordura trans

0g

Fibra alimentar

1g

Sódio

45 g

www.brcaju.com.br
Considere que 150 g de castanha tenham sido queimados e que determinada massa m de
água, submetida à chama dessa combustão, tenha sido aquecida de 15 C para 87 C.
Sabendo que o calor específico da água líquida é igual a 1 cal (g  C) e que apenas 60% da
energia liberada na combustão tenha efetivamente sido utilizada para aquecer a água, é
correto afirmar que a massa m, em gramas, de água aquecida era igual a
a) 10 000.
b) 5 000.
c) 12500.
d) 7 500.
e) 2500.
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21. (Pucsp 2015) Dona Salina, moradora de uma cidade litorânea paulista, resolve testar o
funcionamento de seu recém-adquirido aparelho de micro-ondas. Decide, então, vaporizar
totalmente 1 litro de água inicialmente a 20C. Para tanto, o líquido é colocado em uma
caneca de vidro, de pequena espessura, e o aparelho é ligado por 40 minutos. Considerando
que D. Salina obteve o resultado desejado e sabendo que o valor do kWh é igual a R$ 0,28,
calcule o custo aproximado, em reais, devido a esse procedimento. Despreze qualquer tipo de
perda e considere que toda a potência fornecida pelo micro-ondas, supostamente constante, foi
inteiramente transferida para a água durante seu funcionamento.

a)
b)
c)
d)
e)

0,50
0,40
0,30
0,20
0,10

22. (Enem PPL 2015) Sabe-se que nas proximidades dos polos do planeta Terra é comum a
formação dos icebergs, que são grandes blocos de gelo, flutuando nas águas oceânicas.
Estudos mostram que a parte de gelo que fica emersa durante a flutuação corresponde a
aproximadamente 10% do seu volume total. Um estudante resolveu simular essa situação
introduzindo um bloquinho de gelo no interior de um recipiente contendo água, observando a
variação de seu nível desde o instante de introdução até o completo derretimento do bloquinho.
Com base nessa simulação, verifica-se que o nível da água no recipiente
a) subirá com a introdução do bloquinho de gelo e, após o derretimento total do gelo, esse nível
subirá ainda mais.
b) subirá com a introdução do bloquinho de gelo e, após o derretimento total do gelo, esse nível
descerá, voltando ao seu valor inicial.
c) subirá com a introdução do bloquinho de gelo e, após o derretimento total do gelo, esse nível
permanecerá sem alteração.
d) não sofrerá alteração com a introdução do bloquinho de gelo, porém, após seu derretimento,
o nível subirá devido a um aumento em torno de 10% no volume de água.
e) subirá em torno de 90% do seu valor inicial com a introdução do bloquinho de gelo e, após
seu derretimento, o nível descerá apenas 10% do valor inicial.
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:

Recentemente, uma equipe de astrônomos afirmou ter identificado uma estrela com dimensões
comparáveis às da Terra, composta predominantemente de diamante. Por ser muito frio, o
astro, possivelmente uma estrela anã branca, teria tido o carbono de sua composição
cristalizado em forma de um diamante praticamente do tamanho da Terra.

23. (Unicamp 2015) Os cálculos dos pesquisadores sugerem que a temperatura média dessa
estrela é de Ti  2.700 C. Considere uma estrela como um corpo homogêneo de massa

M  6,0  1024 kg constituída de um material com calor específico c  0,5 kJ / (kg C). A
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quantidade de calor que deve ser perdida pela estrela para que ela atinja uma temperatura final
de Tf  700 C é igual a
a) 24,0  1027 kJ.
b) 6,0  1027 kJ.
c) 8,1 1027 kJ.
d) 2,1 1027 kJ.
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:

Considere os dados abaixo para resolver a(s) questão(ões) quando for necessário.
Constantes físicas
Aceleração da gravidade: g  10 m s2
Velocidade da luz no vácuo: c  3,00  108 m s
Constante da lei de Coulomb: k 0  9,0  109 N  m2 C2

24. (Cefet MG 2015) A figura abaixo ilustra um experimento realizado sem troca de calor com
o meio externo no qual um cilindro com um êmbolo móvel contém um gás considerado ideal e
é levado da configuração (I) para a (II).

Em (I), a pressão vale p e a temperatura é de 40 K. Em (II), a temperatura é de 30 K e a nova
pressão é dada por
a) p.
b) 2p.
c) p 2.
d) 3p 4.
e) 4p 3.
25. (Cefet MG 2015) Estudantes de uma escola participaram de uma gincana e uma das
tarefas consistia em resfriar garrafas de refrigerante. O grupo vencedor foi o que conseguiu a
temperatura mais baixa. Para tal
objetivo, as equipes receberam caixas idênticas de isopor sem tampa e iguais quantidades de
jornal, gelo em cubos e garrafas de refrigerante. Baseando-se nas formas de transferência de
calor, indique a montagem que venceu a tarefa.
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a)

b)

c)

d)

e)
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:

Considere os dados abaixo para resolver a(s) questão(ões), quando for necessário.
Constantes físicas
Aceleração da gravidade próximo à superfície da Terra: g  10m s2
Aceleração da gravidade próximo à superfície da Lua: g  1,6m s2
Densidade da água: ρ  1,0 g cm3
Velocidade da luz no vácuo: c  3,0  108m s
Constante da lei de Coulomb: k 0  9,0  109 N  m2 C2

26. (Cefet MG 2015) A FIG. 1(a) mostra como duas barras de materiais diferentes estão fixas
entre si e a um suporte e a FIG. 1(b) mostra essas mesmas barras, após terem sofrido uma
variação de temperatura ΔT.

Sabendo-se que os coeficientes médios de expansão linear dessas barras são α1 e α 2 , é
correto afirmar que
a) Se α1  α 2 , então ΔT  0.
b) Se α1  α 2 , então ΔT  0.
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c) Se α1  α 2 , então ΔT  0.
d) ΔT  0, independentemente de α1 e α 2 .
e) ΔT  0, independentemente de α1 e α 2 .
27. (Cefet MG 2015) Um material possui calor específico igual a 1,0 J kg  C quando está no
estado sólido e 2,5 J kg  C quando está no estado líquido. Um sistema composto por 0,10 kg
desse material recebe energia de forma que sua temperatura varia segundo o gráfico da figura.

A razão entre Q1 e Q 2 é
a) 1 3.
b) 1 5.
c) 1 6.
d) 1 8.
e) 1 16.
28. (Fuvest 2014) Um contêiner com equipamentos científicos é mantido em uma estação de
pesquisa na Antártida. Ele é feito com material de boa isolação térmica e é possível, com um
pequeno aquecedor elétrico, manter sua temperatura interna constante, Ti  20C, quando a
temperatura externa é Te  40C. As paredes, o piso e o teto do contêiner têm a mesma
espessura, ε  26 cm, e são de um mesmo material, de condutividade térmica
k  0,05 J / (s  m  C). Suas dimensões internas são 2  3  4 m3 . Para essas condições,
determine

a) a área A da superfície interna total do contêiner;
b) a potência P do aquecedor, considerando ser ele a única fonte de calor;
c) a energia E, em kWh, consumida pelo aquecedor em um dia.
Note e adote:
A quantidade de calor por unidade de tempo (Φ) que flui através de um material de área A,
espessura ε
k, com diferença de temperatura ΔT entre as faces
do material, é dada por: Φ  kAΔT / ε.

29. (Unicamp 2014) Existem inúmeros tipos de extintores de incêndio que devem ser utilizados
de acordo com a classe do fogo a se extinguir. No caso de incêndio envolvendo líquidos
inflamáveis, classe B, os extintores à base de pó químico ou de dióxido de carbono (CO 2) são
recomendados, enquanto extintores de água devem ser evitados, pois podem espalhar o fogo.
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a) Considere um extintor de CO2 cilíndrico de volume interno V = 1800 cm3 que contém uma
massa de CO2 m = 6 kg. Tratando o CO2 como um gás ideal, calcule a pressão no interior do
extintor para uma temperatura T = 300 K.
Dados: R = 8,3 J/mol K e a massa molar do CO2 M = 44 g/mol.
b) Suponha que um extintor de CO2 (similar ao do item a), completamente carregado, isolado e
inicialmente em repouso, lance um jato de CO2 de massa m = 50 g com velocidade v = 20
m/s. Estime a massa total do extintor mEXT e calcule a sua velocidade de recuo provocada
pelo lançamento do gás.
Despreze a variação da massa total do cilindro decorrente do lançamento do jato.
30. (Unesp 2014) Para testar os conhecimentos de termofísica de seus alunos, o professor
propõe um exercício de calorimetria no qual são misturados 100 g de água líquida a 20 °C com
200 g de uma liga metálica a 75 °C. O professor informa que o calor específico da água líquida
é 1 cal /  g  C e o da liga é 0,1 cal /  g  X, onde X é uma escala arbitrária de temperatura,
cuja relação com a escala Celsius está representada no gráfico.

Obtenha uma equação de conversão entre as escalas X e Celsius e, considerando que a
mistura seja feita dentro de um calorímetro ideal, calcule a temperatura final da mistura, na
escala Celsius, depois de atingido o equilíbrio térmico.
31. (Mackenzie 2014) Um internauta, comunicando-se em uma rede social, tem conhecimento
de que naquele instante a temperatura em Nova Iorque é θNI  68 F, em Roma é θRO  291 K
e em São Paulo, θSP  25 C. Comparando essas temperaturas, estabelece-se que
a) θNI  θRO  θSP
b) θSP  θRO  θNI
c) θRO  θNI  θSP
d) θRO  θSP  θNI
e) θNI  θSP  θRO
32. (Enem 2014) Um sistema de pistão contendo um gás é mostrado na figura. Sobre a
extremidade superior do êmbolo, que pode movimentar-se livremente sem atrito, encontra-se
um objeto. Através de uma chapa de aquecimento é possível fornecer calor ao gás e, com
auxílio de um manômetro, medir sua pressão. A partir de diferentes valores de calor fornecido,
considerando o sistema como hermético, o objeto elevou-se em valores Δh, como mostrado no
gráfico. Foram estudadas, separadamente, quantidades equimolares de dois diferentes gases,
denominados M e V.
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A diferença no comportamento dos gases no experimento decorre do fato de o gás M, em
relação ao V, apresentar
a) maior pressão de vapor.
b) menor massa molecular.
c) maior compressibilidade.
d) menor energia de ativação.
e) menor capacidade calorífica.
33. (Cefet MG 2014) O trabalho realizado em um ciclo térmico fechado é igual a 100 J e, o
calor envolvido nas trocas térmicas é igual a 1000 J e 900 J, respectivamente, com fontes
quente e fria.
A partir da primeira Lei da Termodinâmica, a variação da energia interna nesse ciclo térmico,
em joules, é
a) 0.
b) 100.
c) 800.
d) 900.
e) 1000.
34. (Unesp 2014) A figura representa um cilindro contendo um gás ideal em três estados, 1, 2
e 3, respectivamente.

No estado 1, o gás está submetido à pressão P1  1,2  105 Pa e ocupa um volume V1 = 0,008
m3 à temperatura T1. Acende-se uma chama de potência constante sob o cilindro, de maneira
que ao receber 500 J de calor o gás sofre uma expansão lenta e isobárica até o estado 2,
quando o êmbolo atinge o topo do cilindro e é impedido de continuar a se mover. Nesse
estado, o gás passa a ocupar um volume V2 = 0,012 m3 à temperatura T2.
Nesse momento, o êmbolo é travado de maneira que não possa mais descer e a chama é
apagada. O gás é, então, resfriado até o estado 3, quando a temperatura volta ao valor inicial
T1 e o gás fica submetido a uma nova pressão P3.
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Considerando que o cilindro tenha capacidade térmica desprezível, calcule a variação de
energia interna sofrida pelo gás quando ele é levado do estado 1 ao estado 2 e o valor da
pressão final P3.
35. (Enem PPL 2014) Para a proteção contra curtos-circuitos em residências são utilizados
disjuntores, compostos por duas lâminas de metais diferentes, com suas superfícies soldadas
uma à outra, ou seja, uma lâmina bimetálica. Essa lâmina toca o contato elétrico, fechando o
circuito e deixando a corrente elétrica passar. Quando da passagem de uma corrente superior
à estipulada (limite), a lâmina se curva para um dos lados, afastando-se do contato elétrico e,
assim, interrompendo o circuito. Isso ocorre porque os metais da lâmina possuem uma
característica física cuja resposta é diferente para a mesma corrente elétrica que passa no
circuito.
A característica física que deve ser observada para a escolha dos dois metais dessa lâmina
bimetálica é o coeficiente de
a) dureza.
b) elasticidade.
c) dilatação térmica.
d) compressibilidade.
e) condutividade elétrica.
36. (Fuvest 2014) Uma lâmina bimetálica de bronze e ferro, na temperatura ambiente, é fixada
por uma de suas extremidades, como visto na figura abaixo.

Nessa situação, a lâmina está plana e horizontal. A seguir, ela é aquecida por uma chama de
gás. Após algum tempo de aquecimento, a forma assumida pela lâmina será mais
adequadamente representada pela figura:
Note e adote:
O coeficiente de dilatação térmica linear do ferro é 1,2  105 C1.
O coeficiente de dilatação térmica linear do bronze é 1,8  105 C1.
Após o aquecimento, a temperatura da lâmina é uniforme.

a)

b)

c)

d)

e)
37. (Unesp 2014) A figura é o esquema simplificado de um disjuntor termomagnético utilizado
para a proteção de instalações elétricas residenciais. O circuito é formado por um resistor de
baixa resistência R; uma lâmina bimetálica L, composta pelos metais X e Y; um eletroímã E; e
um par de contatos C. Esse par de contatos tende a abrir pela ação da mola M2, mas o braço
atuador A impede, com ajuda da mola M1. O eletroímã E é dimensionado para atrair a
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extremidade do atuador A somente em caso de corrente muito alta (curto circuito) e, nessa
situação, A gira no sentido indicado, liberando a abertura do par de contatos C pela ação de
M2.

De forma similar, R e L são dimensionados para que esta última não toque a extremidade de A
quando o circuito é percorrido por uma corrente até o valor nominal do disjuntor. Acima desta, o
aquecimento leva o bimetal a tocar o atuador A, interrompendo o circuito de forma idêntica à do
eletroímã.
(www.mspc.eng.br. Adaptado.)

Na condição de uma corrente elevada percorrer o disjuntor no sentido indicado na figura, sendo
α e α os coeficientes de dilatação linear dos metais X e Y, para que o contato C seja
Y

X

desfeito, deve valer a relação __________ e, nesse caso, o vetor que representa o campo
magnético criado ao longo do eixo do eletroímã apontará para a __________.
Os termos que preenchem as lacunas estão indicados correta e respectivamente na alternativa
a) α  α ... esquerda.
X

b) α
c) α
d) α
e) α

Y

X

 α Y ... esquerda.

X

 α Y ... direita.

X

 α Y ... direita.

X

 α Y ... direita.

38. (Mackenzie 2014) O gráfico abaixo mostra a variação da quantidade de calor (Q) com a
temperatura (θ) de um cubo de gelo de massa m, inicialmente a 0,00 C.

Considere: calor latente de fusão do gelo L  80,0 cal g e calor específico da água
c  1,00 cal g C. A quantidade de calor (Q), em kcal, necessária para que toda massa m se
transforme em água a 25,0 C é
a) 1,05
b) 1,15
c) 1,25
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d) 1,35
e) 1,45
39. (Unesp 2014) O gráfico representa, aproximadamente, como varia a temperatura ambiente
no período de um dia, em determinada época do ano, no deserto do Saara. Nessa região a
maior parte da superfície do solo é coberta por areia e a umidade relativa do ar é baixíssima.

A grande amplitude térmica diária observada no gráfico pode, dentre outros fatores, ser
explicada pelo fato de que
a) a água líquida apresenta calor específico menor do que o da areia sólida e, assim, devido a
maior presença de areia do que de água na região, a retenção de calor no ambiente torna-se
difícil, causando a drástica queda de temperatura na madrugada.
b) o calor específico da areia é baixo e, por isso, ela esquenta rapidamente quando ganha calor
e esfria rapidamente quando perde. A baixa umidade do ar não retém o calor perdido pela
areia quando ela esfria, explicando a queda de temperatura na madrugada.
c) a falta de água e, consequentemente, de nuvens no ambiente do Saara intensifica o efeito
estufa, o que contribui para uma maior retenção de energia térmica na região.
d) o calor se propaga facilmente na região por condução, uma vez que o ar seco é um
excelente condutor de calor. Dessa forma, a energia retida pela areia durante o dia se
dissipa pelo ambiente à noite, causando a queda de temperatura.
e) da grande massa de areia existente na região do Saara apresenta grande mobilidade,
causando a dissipação do calor absorvido durante o dia e a drástica queda de temperatura à
noite.
40. (Unicamp 2014) a) Segundo as especificações de um fabricante, um forno de micro-ondas
necessita, para funcionar, de uma potência de entrada de P = 1400 W, dos quais 50% são
totalmente utilizados no aquecimento dos alimentos. Calcule o tempo necessário para elevar
em Δθ  20 C a temperatura de m = 100 g de água. O calor específico da água é
c a  4,2 J / gC.
b) A figura abaixo mostra o esquema de um forno de micro-ondas, com 30 cm de distância
entre duas de suas paredes internas paralelas, assim como uma representação simplificada
de certo padrão de ondas estacionárias em seu interior. Considere a velocidade das ondas
no interior do forno como c  3  108 m / s e calcule a frequência f das ondas que formam o
padrão representado na figura.
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41. (Mackenzie 2014) Uma panela de ferro de calor específico  0,1 cal /  g  C que está
sobre um armário de 2,10 m de altura cai no piso da cozinha. Admitindo que toda a energia
mecânica da panela tenha sido convertida em calor e que 80% dela foi absorvida pela panela,
a sua elevação de temperatura será de
Adote g  10m s2 e 1 cal  4,2 J
a) 0,04 C
b) 0,08 C
c) 0,12 C
d) 0,16 C
e) 0,20 C
42. (Enem 2014) A elevação da temperatura das águas de rios, lagos e mares diminui a
solubilidade do oxigênio, pondo em risco as diversas formas de vida aquática que dependem
desse gás. Se essa elevação de temperatura acontece por meios artificiais, dizemos que existe
poluição térmica. As usinas nucleares, pela própria natureza do processo de geração de
energia, podem causar esse tipo de poluição.
Que parte do ciclo de geração de energia das usinas nucleares está associada a esse tipo de
poluição?
a) Fissão do material radioativo.
b) Condensação do vapor-d‘água no final do processo.
c) Conversão de energia das turbinas pelos geradores.
d) Aquecimento da água líquida para gerar vapor d‘água.
e) Lançamento do vapor-d‘água sobre as pás das turbinas.
43. (Cefet MG 2014)

Na construção dos coletores solares, esquematizado na figura acima, um grupo de estudantes
afirmaram que o tubo
I. é metálico;
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II. possui a forma de serpentina;
III. é pintado de preto;
IV. recebe água fria em sua extremidade inferior.
E a respeito da caixa dos coletores, afirmaram que
V. a base e as laterais são revestidas de isopor;
VI. a tampa é de vidro.
Considerando-se as afirmações feitas pelos estudantes, aquelas que favorecem a absorção de
radiação térmica nesses coletores são apenas
a) I e V.
b) II e III.
c) II e V.
d) III e VI.
e) IV e V.
44. (Enem PPL 2014) Um engenheiro decidiu instalar um aquecedor solar em sua casa,
conforme mostra o esquema.

De acordo com as instruções de montagem, para se ter um aproveitamento máximo da
incidência solar, as placas do coletor solar devem ser instaladas com um ângulo de inclinação
determinado.
O parâmetro que define o valor do ângulo de inclinação dessas placas coletoras é a
a) altitude.
b) latitude.
c) longitude.
d) nebulosidade.
e) umidade relativa do ar.
45. (Unesp 2013) Determinada massa de gás ideal sofre a transformação cíclica ABCDA
mostrada no gráfico. As transformações AB e CD são isobáricas, BC é isotérmica e DA é
adiabática. Considere que, na transformação AB, 400kJ de calor tenham sidos fornecidos ao
gás e que, na transformação CD, ele tenha perdido 440kJ de calor para o meio externo.
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Calcule o trabalho realizado pelas forças de pressão do gás na expansão AB e a variação de
energia interna sofrida pelo gás na transformação adiabática DA.
46. (Unicamp 2013) A boa ventilação em ambientes fechados é um fator importante para o
conforto térmico em regiões de clima quente. Uma chaminé solar pode ser usada para
aumentar a ventilação de um edifício. Ela faz uso da energia solar para aquecer o ar de sua
parte superior, tornando-o menos denso e fazendo com que ele suba, aspirando assim o ar dos
ambientes e substituindo-o por ar vindo do exterior.
a) A intensidade da radiação solar absorvida por uma placa usada para aquecer o ar é igual a
400 W/m2. A energia absorvida durante 1,0 min por uma placa de 2 m 2 é usada para aquecer
J
6,0 kg de ar. O calor específico do ar é c  1000
. Qual é a variação de temperatura do
kg C
ar nesse período?
b) A densidade do ar a 290 K é ρ  1,2 kg/m3 . Adotando-se um número fixo de moles de ar
mantido a pressão constante, calcule a sua densidade para a temperatura de 300 K.
Considere o ar como um gás ideal.
47. (Unicamp 2013) Pressão parcial é a pressão que um gás pertencente a uma mistura teria
se o mesmo gás ocupasse sozinho todo o volume disponível. Na temperatura ambiente,
quando a umidade relativa do ar é de 100%, a pressão parcial de vapor de água vale

3,0  103 Pa. Nesta situação, qual seria a porcentagem de moléculas de água no ar?
Dados: a pressão atmosférica vale 1,0  105 Pa; considere que o ar se comporta como um gás
ideal.
a) 100%.
b) 97%.
c) 33%.
d) 3%.
48. (Enem 2013) Aquecedores solares usados 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 para um banho
à temperatura ideal?
a) 0,111.
b) 0,125.
c) 0,357.
d) 0,428.
e) 0,833.
49. (Unesp 2013) Determinada substância pura encontra-se inicialmente, quando t = 0 s, no
estado sólido, a 20 °C, e recebe calor a uma taxa constante. O gráfico representa apenas parte
da curva de aquecimento dessa substância, pois, devido a um defeito de impressão, ele foi
interrompido no instante 40 s, durante a fusão da substância, e voltou a ser desenhado a partir
de certo instante posterior ao término da fusão, quando a substância encontrava-se totalmente
no estado líquido.
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Sabendo-se que a massa da substância é de 100 g e que seu calor específico na fase sólida é
igual a 0,03 cal/(g.°C), calcule a quantidade de calor necessária para aquecê-la desde 20 °C
até a temperatura em que se inicia sua fusão, e determine o instante em que se encerra a
fusão da substância.
50. (Fuvest 2013) Em um recipiente termicamente isolado e mantido a pressão constante, são
colocados 138 g de etanol líquido. A seguir, o etanol é aquecido e sua temperatura T é medida
como função da quantidade de calor Q a ele transferida. A partir do gráfico de TxQ,
apresentado na figura abaixo, pode-se determinar o calor específico molar para o estado
líquido e o calor latente molar de vaporização do etanol como sendo, respectivamente,
próximos de

Dados: Fórmula do etanol = C2H5OH; Massas molares = C(12g/mol), H(1g/mol), O(16g/mol).
a) 0,12 kJ/(mol°C) e 36 kJ/mol.
b) 0,12 kJ/(mol°C) e 48 kJ/mol.
c) 0,21 kJ/(mol°C) e 36 kJ/mol.
d) 0,21 kJ/(mol°C) e 48 kJ/mol.
e) 0,35 kJ/(mol°C) e 110 kJ/mol.
51. (Unesp 2013) A liofilização é um processo de desidratação de alimentos que, além de
evitar que seus nutrientes saiam junto com a água, diminui bastante sua massa e seu volume,
facilitando o armazenamento e o transporte. Alimentos liofilizados também têm seus prazos de
validade aumentados, sem perder características como aroma e sabor.
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O processo de liofilização segue as seguintes etapas:
I. O alimento é resfriado até temperaturas abaixo de 0 °C, para que a água contida nele seja
solidificada.
II. Em câmaras especiais, sob baixíssima pressão (menores do que 0,006 atm), a temperatura
do alimento é elevada, fazendo com que a água sólida seja sublimada. Dessa forma, a água
sai do alimento sem romper suas estruturas moleculares, evitando perdas de proteínas e
vitaminas.
O gráfico mostra parte do diagrama de fases da água e cinco processos de mudança de fase,
representados pelas setas numeradas de 1 a 5.

A alternativa que melhor representa as etapas do processo de liofilização, na ordem descrita, é
a) 4 e 1.
b) 2 e 1.
c) 2 e 3.
d) 1 e 3.
e) 5 e 3.
52. (Unesp 2013) Por que o deserto do Atacama é tão seco?
A região situada no norte do Chile, onde se localiza o deserto do Atacama, é seca por
natureza. Ela sofre a influência do Anticiclone Subtropical do Pacífico Sul (ASPS) e da
cordilheira dos Andes. O ASPS, região de alta pressão na atmosfera, atua como uma “tampa”,
que inibe os mecanismos de levantamento do ar necessários para a formação de nuvens e/ou
chuva. Nessa área, há umidade perto da costa, mas não há mecanismo de levantamento. Por
isso não chove. A falta de nuvens na região torna mais intensa a incidência de ondas
eletromagnéticas vindas do Sol, aquecendo a superfície e elevando a temperatura máxima. De
noite, a Terra perde calor mais rapidamente, devido à falta de nuvens e à pouca umidade da
atmosfera, o que torna mais baixas as temperaturas mínimas. Essa grande amplitude térmica é
uma característica dos desertos.
(Ciência Hoje, novembro de 2012. Adaptado.)
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Baseando-se na leitura do texto e dos seus conhecimentos de processos de condução de
calor, é correto afirmar que o ASPS ______________ e a escassez de nuvens na região do
Atacama ______________.
As lacunas são, correta e respectivamente, preenchidas por
a) favorece a convecção – favorece a irradiação de calor
b) favorece a convecção – dificulta a irradiação de calor
c) dificulta a convecção – favorece a irradiação de calor
d) permite a propagação de calor por condução – intensifica o efeito estufa
e) dificulta a convecção – dificulta a irradiação de calor
53. (Enem PPL 2013)

Quais são os processos de propagação de calor relacionados à fala de cada personagem?
a) Convecção e condução.
b) Convecção e irradiação.
c) Condução e convecção.
d) Irradiação e convecção.
e) Irradiação e condução.
54. (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 equilíbrio térmico com o ambiente.

A taxa de variação da temperatura da garrafa preta, em comparação à da branca, durante todo
experimento, foi
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.
55. (Enem PPL 2013) É comum nos referirmos a dias quentes como dias “de calor”. Muitas
vezes ouvimos expressões como “hoje está calor” ou “hoje o calor está muito forte” quando a
temperatura ambiente está alta.
No contexto científico, é correto o significado de “calor” usado nessas expressões?
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a) Sim, pois o calor de um corpo depende de sua temperatura.
b) Sim, pois calor é sinônimo de alta temperatura.
c) Não, pois calor é energia térmica em trânsito.
d) Não, pois calor é a quantidade de energia térmica contida em um corpo.
e) Não, pois o calor é diretamente proporcional à temperatura, mas são conceitos diferentes.
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:

DADOS:
sen 45  0,71; sen 60  0,87; cos 60  0,50

sen 36,9  0,60; cos 36,9  0,80
aceleração da gravidade  10 m / s2
c  velocidade da luz  3  108 m / s

56. (Cefet MG 2013) Um motor de avião com funcionamento a querosene apresenta o
seguinte diagrama por ciclo.

A energia, que faz a máquina funcionar, provém da queima do combustível e possui um valor
igual a 6,0  104 J/kg. A quantidade de querosene consumida em cada ciclo, em kg, é
a) 0,070.
b) 0,20.
c) 5,0.
d) 7,5.
e) 15.
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Gabarito:
Resposta da questão 1:
[C]
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Física]
Os conceitos básicos da Termodinâmica foram alavancados a partir de 1698 com a invenção
da primeira térmica, uma bomba d'água que funcionava com vapor, criada por Thomas Severy
para retirar água das minas de carvão, na Inglaterra. A partir daí, essa máquina foi sendo cada
vez mais aprimorada com a contribuição de vários engenheiros, inventores e construtores de
instrumentos, como James Watt. Por volta de 1760, a máquina térmica já era um sucesso,
tendo importante contribuição na Revolução Industrial.
[Resposta do ponto de vista da disciplina de História]
A Primeira Revolução Industrial revolucionou a maneira como se produziam as mercadorias,
em especial com a criação de maquinários movidos a vapor. Na Inglaterra da década de 1770,
o mercado de tecidos, os transportes (como trens e navios) e as comunicações funcionavam a
partir de máquina a vapor. Logo, a termodinâmica está relacionada à Revolução Industrial.
Resposta da questão 2:
a) Dados: N  2  106 ; I  1 200 W m2 ; t  60 s.
Considerando um azulejo quadrado de 15 cm de lado, a área é:

A  15  15  225cm2  225  10 4 m2.

P
I  NA  P  INA 1
1

E  P t


 E  INA1 t  1200  225  10 4  60 

E  3,24  109 J.

b) Dados: Q  3500 kJ  3500  103 J; m  500 kg; c  700 J (kg  K).
Aplicando a equação do calor sensível:

Q  mc ΔT  ΔT 

Q
3500  103

mc
500  700



ΔT  10K  10 C.

Resposta da questão 3:
a) Dados: P0  2  107 Pa; P1  1,6  107 Pa; T0  300 K.
Aplicando a lei geral dos gases para uma transformação isovolumétrica:

P0 P1

T0 T1

PT
1,6  107  300
 T1  1 0 
P1
2  107



T1  240 K.

b) Dados: A  2m2 ; z  25 L min; Δt  12h  720min; d  1 kg m3 .

z

V
 V  z Δt  25  720  18000 L  18m3 .
Δt

Mas,
V  Ah  h 

V 18

 h  9m.
A
2

Aplicando o teorema de Stevin:
P  dgh  1 10  9 

P  90Pa.

Resposta da questão 4:
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[A]
Dados: T0  27 C  300 K; V0  600 cm3 ; A  3 cm2 ; T1  301 K.
Da equação geral para transformação isobárica:
V
V V0
600



 V  602 cm3 . ^
T T0
301 300
A variação do volume é:

ΔV  A h 

 602  600   3 h

 3h 2  h

2
cm 
3

h  0,7 cm.
Resposta da questão 5:
[C]
Dados:
Para a garrafa:
θ0 g  100 C

θe  84 C
Para a água:
ma  500 g

c a  1 cal / gC
θ0 a  90 C
θe  84 C
Ca  ma  c a  Ca  500  1  Ca  500 cal / g
Qg  Qa  0
Cg  Δθ  Ca  Δθ  0  Cg  (θe  θ0 g )  Ca  (θe  θ0 a )  0
Cg  (84  24)  Ca  (84  90)  0  60Cg  500  ( 6)  0
60Cg  3000  0  Cg 

3000
60

Cg  50 cal / C

Resposta da questão 6:
[E]
Para calcular o rendimento deste dispositivo, é preciso descobrir quanto de energia é
necessário para elevar a quantidade de água dada em 0,5 °C. Assim,
Q  m  c  ΔT

Q  100  1 0,5
Q  50 cal
ou
Q  50  4,2
Q  210 J
Assim,
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210
250
η  84 %

η

Resposta da questão 7:
[D]
[I] Convecção. Nas antigas geladeiras, as prateleiras são grades vazadas para que o ar frio
(mais denso), desça, enquanto o ar quente (menos denso) suba. Nas modernas geladeiras,
existe o dispositivo que injeta ar frio em cada compartimento, não mais necessitando de
grades vazadas.
[II] Radiação. Esse processo se dá através da propagação de ondas eletromagnéticas, não
havendo movimento de massa, ocorrendo, portanto, também no vácuo.
[III] Condução. Na verdade, condução e convecção que são os processos que movimentam
massa.
Resposta da questão 8:
[B]
De acordo com o texto, o ar, ao subir, fica sujeito a menores pressões, expandindo sem troca
de calor (expansão adiabática). Nessa expansão, esse ar sofre resfriamento. Além disso, as
encostas íngremes das montanhas recebem os raios solares de forma muito inclinada
absorvendo pouco radiação, não aquecendo o ar atmosférico ao redor. São esses os fatores
preponderantes para a formação de gelo no topo de altas montanhas.
Resposta da questão 9:
Dados: f  15 m; D  1,5  109 m; L 1,5  1011m.
a) O Sol comporta-se como objeto impróprio para o espelho, portanto a imagem forma-se no
foco principal. Assim, p' = 15 m, conforme ilustra a figura.

Sendo D o diâmetro da imagem, por semelhança de triângulos:
D
f
D
15
15



 D

9
11
DSol L
1,5  10
1,5  10
102

D  0,15 m.
b) Dados: DE  10 m; S1  1 kW/m2 .
A densidade de potência (S) é a razão entre a potência recebida e a área de captação (A).
Pela conservação da energia:
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P1  A1 S1
P
S
 P  A S
A
P2  A 2 S
S

DE2 S1
2



100  1.000

D

0,152

π D2
π DE2

 S1 
S 
4
4



S  4,44  106 W/m2 .
c) Dados: m  0,6 kg  600 g; Δt  4 s; c  1 J / g  K.
Como todo calor recebido é usado no aquecimento do disco de alumínio, temos:
A1 S1 Δt
Q  P Δt  m c ΔT  A1 S1 Δt  ΔT 

mc

ΔT 

3

102
 1.000  4
4

600  1

ΔT  500 K.

Resposta da questão 10:
a) Dados: NA  6  1023 ; P  3,2  108 Pa; T  300 K; R  8 J/mol  K.
Sendo n o número de mols, o número de partículas (N) é:
N
N  n NA  n 
.
NA
Aplicando a equação de Clapeyron:

n RT  P V 

N
N NA P 6  1023  3,2  108
RT PV 



NA
V
RT
8  300

N
 8  1012 moléculas 3 .
V
m
b) Dados: pint  p0  1 atm; ρ  103 kg/m3 ; h  100 m; g  10 m/s2 .
A pressão suportada pela carcaça é o módulo da diferença entre as pressões externa e
interna. Assim:

 Psub  Pext  Pint  P0  ρ g h   P0  Psub  ρ g h  103  10  100 
Psub  10  105 Pa.
 Pnave  Pint  Pext  P0  0  Pnave  1 atm  Pnave  105 Pa.
Psub
10  105


Pnave
105

Psub
 10.
Pnave

Resposta da questão 11:
[C]
Para haver resfriamento e liquefação do nitrogênio, o sistema de refrigeração deve realizar
trabalho sobre o gás.
Resposta da questão 12:
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[E]
[I] Incorreta. Como o ciclo é anti-horário, o trabalho é negativo e seu módulo é numericamente
igual a área do ciclo.
[II] Correta. A energia interna (U) é diretamente proporcional ao produto pressão  volume.
Assim: pC VC  pA VA  UC  UA .
[III] Correta. Na transformação A  B, ocorre expansão, indicando que o gás realiza trabalho
(W  0). Como há também aumento da energia interna (ΔU  0).
Pela 1ª Lei da Termodinâmica:
Q  ΔU  W  Q  0  o gás recebe calor.
Resposta da questão 13:
a) Dados: ΔE  3,6  104 J/g; m  0,1 g/min.
m
Δt
Usando análise dimensional:
g
ΔE ΔE m
J
J
3.600 J
W


 P  3,6  10 4
 0,1
 3.600


Δt
m Δt
g
min
min
60 s
W  60 W.

b) Dado: m = 2,5 g.
Usando os dados e resultados do item anterior e análise dimensional, vem:
3.600 J
2,5 g
E

 E  9  104 J.
g
min
0,1
min
c) Dados:

p0  1 atm; V0  750 ; Cv  30

atm
J
J
; R  0,08
8
;
mol K
mol K
mol K

T0  27 C  300 K; 1 mol  25 .
O excesso de dados com valores aproximados e inconsistentes permite duas resoluções que
chegam a diferentes resultados.
Calculando o número de mols:
- Pela equação de Clapeyron:
p0 V
1 750
p0 V  n R T0  n 

 n  31,25 mol.
RT
0,08  300
- Por proporção direta:
 1 mol
25
750
n
 n  30 mol.

25
750

n

Nota: por comodidade, será usado nos cálculos a seguir o segundo resultado: n = 30 mol.
- A energia liberada pela queima da vela é absorvida pelo ar na forma de calor, aquecendo o
ar do recipiente.

E  Q  n Cv ΔT  ΔT 

Q
9  104


n Cv 30  30

ΔT  100 K  100  C.

- A queima da vela ocorre a volume constante, portanto toda a energia liberada é usada para
aumentar a energia interna do gás. Como o ar deve ser tratado como gás perfeito, usando
a expressão da variação da energia interna para um gás diatômico, vem:
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2 ΔU
5
9  104
n R ΔT  ΔT 

 ΔT  75 K  75  C.
2
5 n R 5  30  8
Nota: por comodidade, será usado nos cálculos a seguir o primeiro resultado: ΔT  100K.
E  ΔU 

d) Aplicando a equação geral dos gases ideais:
p0 V
pV
1
p
4



 p  atm 
T0
T0  ΔT
300 300  100
3

p  1,33 atm.

Resposta da questão 14:
[D]
Quando a geladeira é aberta, ocorre entrada de ar quente e saída de ar frio. Após fechar a
porta, esse ar quente, inicialmente à temperatura T0 e à pressão atmosférica p0 , é resfriado a
volume constante, à temperatura T.
Da equação geral dos gases:
p0 V0
pV
p p0



.
T
T0
T T0
Se T  T0  p  p0 , a pressão do ar no interior da geladeira é menor que a pressão externa,
dificultando a abertura da porta.
Resposta da questão 15:
[C]
Aplicando a lei geral dos gases:
p A VA
pB V B
8 1 4  5 
300  20 



 TB 

TA
TB
300
TB
8

TB  750 K.
Resposta da questão 16:
[C]
Analisando as assertivas, pode-se notar que a primeira é verdadeira e a segunda é falsa.
Na primeira é dito que trata-se de uma “expansão volumétrica muito rápida, característica de
uma transformação adiabática”. Pela primeira lei da termodinâmica, tem-se que:
Q  τ  ΔU
Uma transformação adiabática trata-se de uma transformação sem que haja troca de calor com
a vizinhança, ou seja, Q  0. Logo,
0  τ  ΔU
ΔU   τ
Como o trabalho na termodinâmica é τ  p  ΔV, pode-se concluir que haverá uma variação de
volume muito rápida em uma expansão adiabática.
A segunda assertiva está incorreta pois é dito que na transformação adiabática existe uma
transmissão de calor muito grande de calor entre o gás e a vizinhança, o que não é uma
característica deste tipo de transformação.
Resposta da questão 17:
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[E]
Enchendo o copo A com água gelada ele sofre contração e mergulhando o copo B em água
quente ele sofre dilatação, criando uma folga entre eles, possibilitando a separação.
Resposta da questão 18:
[A]
Da expressão do calor específico sensível:
Q
Q  m c Δθ  Δθ 
.
mc
O fluido arrefecedor deve receber calor e não sofrer sobreaquecimento. Para tal, de acordo
com a expressão acima, o fluido deve ter alto calor específico.
Resposta da questão 19:
[D]
Dados: m1 

2m
m
; T1  10  C; m2 
; T2  40  C; Tf  16 °C.
3
3

Desprezando a capacidade térmica da garrafa, pela equação do sistema termicamente isolado
calculamos a temperatura de equilíbrio (Te ) :

 Qágua1  Qágua2  0  m 1 c  Te  T1   m 2 c  Te  T 2  0 
2m
m
c  Te  10  
c  Te  40   0  Te  10  2 Te  80  Te  30 C.
3
3

 QI  0

O módulo da variação de temperatura é:
ΔT  Tf  Te  16  30  ΔT  14 °C.
Calculando a variação percentual (x % ) :

x% 

ΔT
Te

 100 

14
 100 
30

x%  46,7%.

Resposta da questão 20:
[D]
Em 150 g de castanha temos 10 porções. Portanto, da tabela, a energia liberada nessa queima
é:
E  10  90  900 kcal  E  900.000 cal.
Como somente 60% dessa energia são usados no aquecimento da água, aplicando a equação
do calor sensível, temos:
0,6 E 0,6  900.000
Q  m c Δθ  0,6 E  m c Δθ  m 


c Δθ
1  87  15 

m  7.500 g.
Resposta da questão 21:
[D]
São dados da questão:
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1cal  4,2 J

c  1,0 cal gC

L  540 cal g
d  1kg L

1kWh  3,6  106 J
Para ser possível calcular o custo da energia, primeiramente temos que saber quanto de
energia foi utilizada. Como é dito para desconsiderar as perdas, a energia utilizada é igual ao
calor que aqueceu a água e posteriormente a vaporizou. Assim,
Qt  Q1  Q2
Qt  m  c  ΔT  m  L

Qt  1000  1 100  20   1000  540
Qt  80000  540000
Qt  620 kcal
ou
Qt  4,2  620 kJ
Qt  2604 kJ

Como 1kWh  3,6  106 J ,

1kWh  3,6  106 J
x
x

 2,604  106 J
2,604  106

3,6  106
x  0,72 kWh
Assim,
Custo  0,28  0,72
Custo  R$ 0,20
Resposta da questão 22:
[C]
Ao colocar o bloquinho, o nível da água subirá pois 90% do seu volume afundarão e 10%
ficarão emersos. Durante o derretimento do gelo há redução de volume. Esses 10%
desaparecem e o nível da água no recipiente não se altera.
Resposta da questão 23:
[B]

Q  M c Δθ  6  1024  0,5  700  2.700  Q  6  1027 kJ.
Resposta da questão 24:
[C]
Pelo desenho fornecido no desenho,
 VI  2 u.v.

 VII  3 u.v
Assim, pela equação geral dos gases, tem-se que:
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pI  VI pII  VII

TI
TII
p  2 pII  3

40
30
10
pII 
p
20
p
pII 
2
Resposta da questão 25:
[E]
O jornal (papel) é um mau condutor térmico, ou seja, um bom isolante térmico. Diante disto,
para evitar a troca de calor entre o ambiente externo e o sistema proposto, o ideal é montar o
sistema com o jornal no topo, funcionando como uma tampa.
Como o ar frio é mais denso do que o ar quente e consequentemente ficará concentrado no
fundo do isopor, o gelo deve ficar por cima do refrigerante.
Logo, resposta correta é a alternativa [E].
Resposta da questão 26:
[C]
Pelas ilustrações do enunciado, é fácil notar que a barra 1 dilatou mais que a barra 2. Se a
dilatação linear é dada por,
ΔL  L0  α  ΔT
Como L 0 e ΔT são iguais para as duas barras, então:
α1  α 2
E como o tamanho aumentou  ΔT  0.
Resposta da questão 27:
[D]
Sabendo que Q  m  c  ΔT, pode-se encontrar os valores de Q1 e Q 2 pelos dados fornecidos
no gráfico. Desta forma,
Q1  0,1 1  5   5  

Q1  2J
e

Q2  6  0,1 2,5   45  5 
Q2  10  6
Q2  16J
Logo,
Q1
2 1


Q2 16 8
Resposta da questão 28:
a) A área total é igual à soma das áreas das seis faces.

A  2 2  3  2  4  3  4 

A  52 m2.
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b) Dados: k  5  102 J(s  m  C); ε  26cm  26  102 m; Ti  20C; Te  40C.
Para manter a temperatura constante, a potência do aquecedor deve compensar o fluxo de
calor para o meio.
Assim:
2
k A ΔT 5  10  52  20   -40  
PΦ

 6  102 W 

2
ε
26  10

P  0,6 kW.
c) Da expressão da energia consumida:
E  P Δt  0,6  24  E  14,4 kWh.
Resposta da questão 29:
a) Dados:
V  1.800 cm3  1,8  103 m3 ; m  6 kg  6  103 g; M  44 g / mol; R  8,3 J / mol  K; T  300 K.

Da equação de Clapeyron:

p V

m R T 6  103  8,3  300
m
R T  p

M
VM
1,8  103  44



p  1,89  108 N/m2 .
b) Dados: m = 50 g; v = 20 m/s.
Estimando a massa do extintor: Mext = 10 kg = 10.000 g.
Como se trata de um sistema mecanicamente isolado ocorre conservação do momento
linear. Assim, em módulo:
Mext V  m v  V 

m v 50  20

Mext 10.000



V  0,1 m/s.

Resposta da questão 30:
Dados: mA  100 g; mL  200 g; c A  1 cal / g  C; kg / m3 ; cL  0,1 cal / g  X  0,6 cal / g  C.
– Equação de conversão entre as escalas.
Com os valores do gráfico:
 X  25 θC  0
 X  25 C




85  25 10  0
60
10
 X  6 C  25 .

– Temperatura de Equilíbrio 
Ainda do gráfico:
ΔX ΔC

 ΔX  6 ΔC .
60
10
Enquanto a marca do mercúrio sobe 1 grau na escala Celsius, sobe 6 graus na escala X,
conforme ilustra a figura.
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Então o calor específico da liga é seis vezes maior quando expresso usando a escala
Celsius. Assim:
cL  6  (0,1 cal / g  C)  0,6 cal / g  C
Fazendo o somatório dos calores trocados para um sistema termicamente isolado:
Qágua  Q Liga  0   m c Δθ Água   m c Δθ Liga  0 
100 1 θ  20   200  0,6  θ  75   0 
θ  20  1,2 θ  90  0

 2,2 θ  110 

θ  50 °C.

Resposta da questão 31:
[C]
A relação entre as três escalas termométricas é dada por:
C F  32 K  273


5
9
5

θNI 

5   68 F  32 
9

 20 C

θRO  291 K  273 K  18 C

Logo, a ordem crescente das temperaturas é θRO  θNI  θSP .
Resposta da questão 32:
[E]
Como mostrado no gráfico, para uma mesma elevação Δh, a quantidade calor absorvido pelo
gás M é menor do que a absorvida pelo gás V QM  QV .

Mas, para uma mesma variação Δh, temos também uma mesma variação de volume (ΔV).
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Como se trata de transformações isobáricas, os trabalhos realizados (W ) também são iguais.
Supondo gases ideais:

 W  n RΔTM
W  p ΔV  n R ΔT  M
 WV  n RΔTV



n R ΔTM  n R ΔTV



ΔTM  ΔTV  ΔT.

Assim:

QM  QV



n CMΔT  n CV ΔT

 CM  CV .

Resposta da questão 33:
[A]
Em qualquer ciclo, o gás sempre volta ao estado inicial, à mesma temperatura (ΔT  0). Como
a variação da energia interna ( ΔU) é diretamente proporcional à variação de temperatura ( ΔT)
pela expressão ΔU 

3
n R ΔT, a variação da energia interna também é nula.
2

Resposta da questão 34:
- Variação da Energia Interna (V1,2 ) na transformação 1  2.
Dados:

P1  P2  1,2  105 Pa; V1  0,008 m3  8  103 m3 ; V2  0,012 m3  1,2  103 m3 ; Q12
,  500 J.
Como a transformação é isobárica, o trabalho realizado na transformação 1  2 é:
W1,2  P1 V1,2  1,2  105 12  8 103  W1,2  480 J.

Aplicando a Primeira Lei da Termodinâmica:
U1,2  Q1,2  W1,2  U1,2  500  480 

U1,2  20 J.
Comentário: a banca examinadora cometeu um deslize ao ar arbitrar em 500 J a quantidade
de calor absorvida pelo gás na transformação isobárica 1  2. Calculemos o valor correto,
supondo gás monoatômico.


3
n R T1,2
U1,2 
2

 W  P V  n R T  480 J
1,2
1,2
 1,2
Q1,2 

Q1,2  U1,2  W1,2 

3
n R T1,2  n R T1,2 
2

5
5
5
n R T1,2  Q1,2  W1,2   480   Q1,2  1 200 J.
2
2
2

- Valor da pressão final (P3).
Dados:

P1  1,2  105 Pa; V1  0,008 m3  8  103 m3 ; V3  0,012 m3  1,2  103 m3 ; T1  T3 .
Aplicando a equação geral dos gases:
P1 V1 P3 V3
P1 V1 1,2  105  8  103

 P3 

T1
T3
V3
12  103



P3  8  104 Pa.
Resposta da questão 35:
[C]
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A curvatura da lâmina se dá devido aos diferentes coeficientes de dilatação dos metais que
compõem a lâmina.
Resposta da questão 36:
[D]
Coeficiente de dilatação linear do bronze é maior que o do ferro, portanto a lâmina de bronze
fica com comprimento maior, vergando como mostrado na alternativa [D].
Resposta da questão 37:
[C]
Para que a lâmina bimetálica vergue para a direita, empurrando o braço atuador, o metal X
deve ter coeficiente de dilatação maior que o do metal Y  α X  α Y  .
Pela regra prática da mão direita, a extremidade esquerda do eletroímã é um polo sul e
extremidade direita um polo norte, portanto, o vetor indução magnética no interior do eletroímã
é para a direita.
Resposta da questão 38:
[A]
Primeiramente, temos a transformação do gelo em água, ou seja, a fusão envolvendo o calor
latente, cuja quantidade de calor retiramos do gráfico e calculamos a massa de gelo.
Q1  m  L  800  m  80  m  10 g
Agora devemos elevar a temperatura dessa água que se originou da fusão do gelo e aquecê-la
até 25C, para isso usamos o calor sensível:
cal
Q2  m  c  ΔT  Q2  10 g  1,00
  25  0  C  Q2  250 cal
g  C
A quantidade total de calor será
Q  Q1  Q2  Q  800 cal  250 cal  Q  1050 cal  1,05 kcal
Resposta da questão 39:
[B]
O calor específico sensível representa uma espécie de "resistência" do material, ou da
substância, à variação de temperatura. Assim, devido ao baixo calor específico, a temperatura
da areia varia rapidamente quando recebe ou cede calor. Relativamente à areia, a água tem
alto calor específico; havendo pouco vapor d’água na atmosfera, não há um regulador térmico
para impedir a grande amplitude térmica.
Resposta da questão 40:
a) Dados: P  1.400W; η  50%  0,5; Δθ  20 C; m  100 g; c a  4,2J / g  C.
Calculando a potência útil:
PU  η PT  0,5 1.400  PU  700 W.
Da expressão da potência térmica:
Q
Q m c a Δθ
100  4,2  20
PU 
 Δt 

 Δt 
Δt
PU
PU
700



Δt  12 s.
b) Dados: L = 30 cm; v  c  3  108 m / s
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Observando a figura dada, concluímos que entre as paredes cabem 2,5 comprimentos de
onda. Assim:
30
2,5 λ  L  λ 
 λ  12 cm  12  10 2 m.
2,5
Da equação fundamental da ondulatória:

vλ f  f 

v
3  108

 0,25  1010 Hz  2,5  109 Hz 
λ 12  102

f  2,5 GHz.
Resposta da questão 41:
[A]
Dados: h  2,1 m; g  10 m /s2 ; c  0,1 cal/(g  C)  420 J/(kg  C).

Q  80% Epot

 m c Δθ  0,8 m gh  Δθ 

g h 0,8  10  2,1


c
420

F  0,04 C.

Resposta da questão 42:
[B]
As usinas nucleares utilizam água dos rios para condensar o vapor que aciona os geradores.
No final do processo de geração de energia, essa água aquecida na troca de calor é lançada
de volta aos rios, provocando a poluição térmica.
Resposta da questão 43:
[B]
[I] O tubo metálico é para favorecer a condução do calor para a água.
[II] O tubo em forma serpentina aumenta o comprimento, favorecendo a absorção.
[III] O tubo pintado de preto favorece a absorção.
[IV] A água fria entra por baixo para haver convecção.
[V] O isolamento é para evitar condução.
[VI] O vidro é para evitar a condução para o meio externo.
Resposta da questão 44:
[B]
O aproveitamento da incidência solar é máximo quando os raios solares atingem
perpendicularmente a superfície da placa. Essa calibração é otimizada de acordo com a
inclinação relativa do Sol, que depende da latitude do local.
Resposta da questão 45:
Calculando o trabalho realizado na expansão AB (WAB):
Como a transformação é isobárica (pressão constante), o trabalho pode ser obtido pelo produto
da pressão pela variação do volume. Assim:

WAB  pAB ΔVAB  4  105 1  0,3   4  105  0,7  2,8  105  280  103 J 
WAB  280 kJ.
Respondendo à segunda pergunta do enunciado, que é a variação da energia interna na
transformação DA.
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1ª Solução:
Dados: pA  4  105 N / m2 ; pD  2  105 N / m2 ; N/m2; VA = 0,3 m3; VD = 0,5 m3
Para um gás monoatômico, ideal, a energia interna é dada por:

3
UA  2 p A VA
3
3
3
U n R T pV 
    UA  UD  p A VA  pD VD  
2
2
2
U  3 p V
 D 2 D D

ΔUDA



 

3
3
4  105  0,3  2  105  0,5  1,2  105  1 105
2
2
 30 kJ.

ΔUDA 







3
0,2  105
2





2ª Solução:
Usando a primeira lei da termodinâmica, que parece ser a sugestão do enunciado.
Dados: QAB = +400 kJ (calor recebido); QCD = –440 kJ (calor cedido)
– Da resposta da pergunta anterior, WAB = 280 kJ.
– O trabalho na transformação CD é:

WCD  pCD  ΔVCD   2  105  0,5  2   3  105



WCD  300 kJ (compressão).

 AB : UB  UA  QAB  WAB

ΔU  Q  W BC : UC  UB  0 (isotérmica)   UD  UA  QAB  WAB  QCD  WCD 
CD: U  U  Q  W
D
C
CD
CD

UA  UD  QAB  WAB  QCD  WCD

UA  UD  400  280   440    300   20 kJ 
ΔUDA  20 kJ.

Comentário: “Estranhamente” as duas soluções não chegaram ao mesmo valor. Isso ocorreu
porque o examinador simplesmente “chutou” os valores dos calores trocados nas
transformações AB e CD, respectivamente, 400 kJ e –440 kJ. Os dados estão incoerentes.
Vamos corrigir os valores e tornar a questão coerente.
Aplicando a equação geral nas diversas transformações:
p A VA pB VB

T
0,3
1
10



 TB  A  TB 
TA I.
A  B :
T
T
T
T
0,3
3
A
B
A
B


10 TA
isotérmica  II.
B  C : TC  TB 
3


pC VC pD VD
0,5 TC
2
0,5
1



 TD 
 TD 
TC III.
C  D :
T
T
T
T
2
4

C
D
C
D
Combinando (I) e (III):
1  10
5
 10
TD  
TA  
TA  TD 
TA .
4 3
6
 12
Usando a equação do calor sensível, calculamos a relação entre os calores trocados nas
transformações AB e CD:
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Q AB  m

Q  m c ΔT 
Q
m
 CD
7
Q AB
 3

QCD -15
6
14
Q AB  QCD .
15

7
 10

c  TA  TA   Q AB  m c TA
3
 3

10
5

 -15 
c  TA  TA   QCD  m c 
 TA
6
3


 6 

QAB
QAB
7  6 
14
  -  
QCD
3  15 
QCD
15

 





Para que as duas soluções cheguem ao mesmo resultado, retomemos a expressão da
variação da energia interna da 1ª solução, lembrando que a resposta correta é 30 kJ.
UA  UD  QAB  WAB  QCD  WCD  30  QAB  280  QCD  300 

30  QAB  QCD  20  30  20  QAB  QCD 
QAB  QCD  50.
Montando o sistema:
Q AB  QCD  50
14
1

QCD  QCD  -50 
QCD  -50 
14

15
15
Q

Q
.
CD
 AB
15


QCD  -750 kJ.
Q AD  -

14
15

 -750 

 Q AD  700 kJ.

Portanto, a questão fica correta com o enunciado abaixo, com os valores corrigidos
destacados:
“Determinada massa de gás monoatômico ideal sofre a transformação cíclica ABCDA mostrada
no gráfico. As transformações AB e CD são isobáricas, BC é isotérmica e DA é adiabática.
Considere que, na transformação AB, 700 kJ de calor tenham sidos fornecidos ao gás e que,
na transformação CD, ele tenha perdido 750 kJ de calor para o meio externo.”
Resposta da questão 46:
a) Dados: I = 400 W/m2; A = 2 m2; Δt = 1 min = 60 s.
Calculando a quantidade de calor absorvida e aplicando na equação do calor sensível:

Q  I A Δt  Q  400  2  60  48.000 J.
Q  m c Δθ  Δθ 

Q
48000

m c 6  1000



Δθ  8 C.
b) Dados: T1 = 290 K; T2 = 300 K; ρ1 = 1,2 kg/m3.
Sendo a pressão constante, da equação geral dos gases:
ρ1 T1 1,2  290
V1 V2
m
m



 ρ2 

T1 T2
ρ1 T1 ρ2 T2
T2
300



ρ2  1,16 kg / m3 .
Resposta da questão 47:
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[D]

r

PP
PT

3.103



3

100.10



3
100

r  3%
Resposta da questão 48:
[B]
Considerando o sistema termicamente isolado, temos:
Qágua1  Qágua2  0  mquente cágua  30  70   mfria cágua  30  25  
mQuente
mfria



5
1

40 8



mQuente
mfria

 0,125.

Resposta da questão 49:
Aplicando a expressão do calor sensível para a fase sólida:
QS  m c s Δθ  QS  100  0,03  320  20   3  300 

QS  900 cal.
Como a potência da fonte é constante e a substância é pura, o gráfico completo (também fora
de escala) é o apresentado abaixo.

Usando semelhança de triângulos:
AC BE
ΔABC  ΔBDE 


BC DE
128  t
20

 128  t  10 
160
320

128  t
148  128

480  320 800  480



t  118 s.
Resposta da questão 50:
[A]
Dados: Fórmula do etanol = C2H5OH; Massas molares = C(12g/mol), H(1g/mol), O(16g/mol); m
= 138 g
Calculando a massa molar do etanol:
M = 2(12) + 5(1) + 16 + 1 = 46 g.
O número de mols contido nessa amostra é:
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m 148

 n  3.
M 36
Analisando o gráfico, notamos que durante o aquecimento a energia absorvida na forma de
calor sensível (QS) e a correspondente variação de temperatura () são, respectivamente:
QS  35 kcal;   78  ( 18)  96 C.
Aplicando a equação do calor sensível na forma molar:
Q
35
QS  n cL   cL 

 cL  0,12 kJ / mol  C.
n  3  96 
Ainda do gráfico, a quantidade de calor absorvida durante a vaporização (QV) é:
Q  145  35  110 kJ.
Aplicando a equação do calor latente, também na forma molar:
n

V

QV  n L V

 LV 

Qv 110

n
3

 L V  36,7 kJ / mol.

Resposta da questão 51:
[C]
Etapa I: a água sofre solidificação, passando da fase líquida para a sólida, processo indicado
pela seta 2.
Etapa II: o gelo sofre sublimação, passa da fase sólida para vapor, processo indicado pela seta
3.
Resposta da questão 52:
[C]
Como o ASPS funciona como “tampa”, ele dificulta a convecção e a não formação de nuvens
facilita a irradiação.
Resposta da questão 53:
[E]
A propagação da energia do Sol à Terra é por irradiação. As luvas são feitas de materiais
isolantes térmicos (lã, couro etc.) dificultando a condução do calor.
Resposta da questão 54:
[E]
Em relação à garrafa pintada de branco, a garrafa pintada de preto comportou-se como um
corpo melhor absorsor durante o aquecimento e melhor emissor durante o resfriamento,
apresentando, portanto, maior taxa de variação de temperatura durante todo o experimento.
Resposta da questão 55:
[C]
O calor é apenas o fluxo de energia térmica que ocorre entre dois corpos que estão a
diferentes temperaturas.
Resposta da questão 56:
[B]
A análise do diagrama dado permite concluir que a energia total (E) liberada na queima do
combustível é

E  4.000  8.000  12.000  E  1,2  104 J.
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Como a queima de 1 kg de querosene libera 6  104 J, temos a massa m desse combustível
consumido em cada ciclo é:
6  104 J  1 kg
1,2  104

m
 m  0,2 kg.

4
4
6

10
1
,2

10
J

m
kg
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