
LISTA DE EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES – 2ª SÉRIE - FÍSICA 

 

1) Leia o trecho a seguir. 
 

O efeito estufa é um fenômeno natural e possibilita a vida humana na Terra. 

Parte da energia solar que chega ao planeta é refletida diretamente de volta ao 

espaço, ao atingir o topo da atmosfera terrestre - e parte é absorvida pelos 

oceanos e pela superfície da Terra, promovendo o seu aquecimento. 

 

Analisando o trecho acima e utilizando os conceitos de calor e suas formas de 

propagação, identifique o processo de transmissão de calor descrito no texto. 

a) Irradiação térmica. 

b) Condução térmica. 

c) Convecção térmica. 

d) Convecção atmosférica. 

e) Inversão térmica. 

 

2) Um professor de Física, com o intuito de explicar o conteúdo de capacidade 

térmica aos seus alunos, monta um experimento em que ele utiliza um bloco de 

alumínio que se encontra inicialmente à temperatura de 10 ºC e o faz sofrer uma 

alteração de temperatura para 14 ºC. Considerando que a capacidade térmica 

(C) encontrada nesse experimento seja 150 cal/ºC, determine a quantidade de 

calor que o bloco de alumínio recebeu, aproximadamente: 

a) 150 cal 

b) 300 cal 

c) 450 cal 

d) 600 cal 

e) 750 cal 

 

3) Uma bolsa térmica com 500 g de água à temperatura inicial de 60 ºC é 
empregada para tratamento da dor nas costas de um paciente. Transcorrido um 
certo tempo desde o início do tratamento, a temperatura da água contida na 
bolsa é de 40 ºC. Considerando-se que o calor específico da água é 1 cal/(gºC) 
e supondo que todo o calor cedido pela água foi absorvido pelo corpo do 
paciente, a quantidade de calorias recebidas pelo paciente no tratamento foi 
igual a: 
a) 2 000 
b) 4 000 
c) 6 000 
d) 8 000 
e) 10 000 
 

4) A radiação ou irradiação é um processo que ocorre a transmissão de energia 

por meio de ondas eletromagnéticas. Contudo, o processo de irradiação térmica, 

que é o processo de propagação de calor, transmite energia por meio de: 



a) Ondas de rádio. 
b) Luz visível. 
c) raios ultravioletas. 
d) micro-ondas 
e) raios infravermelhos. 
 

5) As brisas que ocorrem nas regiões litorâneas podem ser explicadas pela 

existência de correntes associadas à diferença de aquecimento da terra e do mar 

no decorrer do dia ou da noite. Esses processos são chamados de brisa marítima 

e brisa terrestre, e estão diretamente associadas ao processo de propagação de 

calor chamado de: 

a) Convecção térmica. 
b) Irradiação térmica. 
c) Condução térmica. 
d) Inversão térmica. 
e) Efeito estufa. 
 

6) Antes de sair em viagem, um automóvel tem seus pneus calibrados em 24 (na 

unidade usualmente utilizada nos postos de gasolina), na temperatura ambiente 

de 27°C. Com o decorrer da viagem, a temperatura dos pneus aumenta e a sua 

pressão passa para 25, sem que seu volume varie. Apresente o valor da 

temperatura, em ºC, que o ar passou a ter no interior dos pneus após o aumento 

da pressão. 

a) 22,2 

b) 28,1  

c) 39,5 

d) 25,9 

e) 15  

 

7) Observe o diagrama de mudanças de estado a seguir: 

 
Analisando o diagrama acima, assinale a alternativa que representa os 

processos de mudanças de estado referente aos pontos 1 e 2, respectivamente: 

a) Solidificação e vaporização 



b) Cristalização e solidificação 

c) Solidificação e sublimação 

d) Sublimação e solidificação 

e) Vaporização e solidificação 

 

8) Observe o gráfico a seguir: 
 

 
 

O diagrama V x T acima representa uma transformação sofrida por um gás. 
Considerando as transformações gasosas estudadas em sala de aula, assinale 
a alternativa que melhor representa a transformação apresentada no gráfico 
acima. 
a) Transformação isotérmica. 
b) Transformação isobárica. 
c) Transformação isométrica. 
d) Transformação isocórica. 
e) Transformação isovolumétrica. 
 

9) As grandezas que definem completamente o estado de um gás são: 
a) somente pressão e volume. 
b) apenas o volume e a temperatura. 
c) massa e volume. 
d) temperatura, pressão e volume. 
e) massa, pressão, volume e temperatura. 
 

10) 

 
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. 


