
 

 

 

QUESTÃO1. (Enem) Num experimento, um 
professor deixa duas bandejas de mesma massa, 
uma de plástico e outra de alumínio, sobre a mesa 
do laboratório. Após algumas horas, ele pede aos 
alunos que avaliem a temperatura das duas 
bandejas, usando para isso o tato. Seus alunos 
afirmam, categoricamente, que a bandeja de 
alumínio encontra-se numa temperatura mais 
baixa. Intrigado, ele propõe uma segunda 
atividade, em que coloca um cubo de gelo sobre 
cada uma das bandejas, que estão em equilíbrio 
térmico com o ambiente, e os questiona em qual 
delas a taxa de derretimento do gelo será maior. 
 
O aluno que responder corretamente ao 
questionamento do professor dirá que o 
derretimento ocorrerá  
 
a) mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois 
ela tem uma maior condutividade térmica que a de 
plástico.    
b) mais rapidamente na bandeja de plástico, pois 
ela tem inicialmente uma temperatura mais alta que 
a de alumínio.    
c) mais rapidamente na bandeja de plástico, pois 
ela tem uma maior capacidade térmica que a de 
alumínio.    
d) mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois 
ela tem um calor específico menor que a de 
plástico.    
e) com a mesma rapidez nas duas bandejas, pois 
apresentarão a mesma variação de temperatura. 
 
QUESTÃO2.  (Enem)  Uma garrafa de vidro e uma 
lata de alumínio, cada uma contendo 330mL de 
refrigerante, são mantidas em um refrigerador pelo 
mesmo longo período de tempo. Ao retirá-las do 
refrigerador com as mãos desprotegidas, tem-se a 
sensação de que a lata está mais fria que a garrafa. 
É correto afirmar que:   
 
a) a lata está realmente mais fria, pois a cidade 
calorífica da garrafa é maior que a da lata.    
b) a lata está de fato menos fria que a garrafa, pois 
o vidro possui condutividade menor que o alumínio.    
c) a garrafa e a lata estão à mesma temperatura, 
possuem a mesma condutividade térmica, e a 
sensação deve-se à diferença nos calores 
específicos.    

d) a garrafa e a lata estão à mesma temperatura, e 
a sensação é devida ao fato de a condutividade 
térmica do alumínio ser maior que a do vidro.    
e) a garrafa e a lata estão à mesma temperatura, e 
a sensação é devida ao fato de a condutividade 
térmica do vidro ser maior que a do alumínio.  
   
QUESTÃO3. (Enem)  O uso mais popular de 
energia solar está associado ao fornecimento de 
água quente para fins domésticos. Na figura a 
seguir, é ilustrado um aquecedor de água 
constituído de dois tanques pretos dentro de uma 
caixa termicamente isolada e com cobertura de 
vidro, os quais absorvem energia solar. 

 
Nesse sistema de aquecimento,  
  
a) os tanques, por serem de cor preta, são maus 
absorvedores de calor e reduzem as perdas de 
energia.     
b) a cobertura de vidro deixa passar a energia 
luminosa e reduz a perda de energia térmica 
utilizada para o aquecimento.     
c) a água circula devido à variação de energia 
luminosa existente entre os pontos X e Y.     
d) a camada refletiva tem como função armazenar 
energia luminosa.     
e) o vidro, por ser bom condutor de calor, permite 
que se mantenha constante a temperatura no 
interior da caixa.  
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QUESTÃO4.  (Enem PPL)   

 

 
 
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.    
 
QUESTÃO5. (Enem PPL)  Em dias com baixas 
temperaturas, as pessoas utilizam casacos ou 
blusas de lã com o intuito de minimizar a sensação 
de frio. Fisicamente, esta sensação ocorre pelo fato 
de o corpo humano liberar calor, que é a energia 
transferida de um corpo para outro em virtude da 
diferença de temperatura entre eles. 
  
A utilização de vestimenta de lã diminui a sensação 
de frio, porque   
a) possui a propriedade de gerar calor.     
b) é constituída de material denso, o que não 
permite a entrada do ar frio.     
c) diminui a taxa de transferência de calor do corpo 
humano para o meio externo.     
d) tem como principal característica a absorção de 
calor, facilitando o equilíbrio térmico.     
e) está em contato direto com o corpo humano, 
facilitando a transferência de calor por condução. 
 
QUESTÃO6. (Enem (Libras). É muito comum 
encostarmos a mão na maçaneta de uma porta e 
temos a sensação de que ela está mais fria que o 
ambiente. Um fato semelhante pode ser observado 
se colocarmos uma faca metálica com cabo de  

 
 
madeira dentro de um refrigerador. Após longo 
tempo, ao encostarmos uma das mãos na parte 
metálica e a outra na parte de madeira, sentimos a 
parte metálica mais fria. 
Fisicamente, a sensação térmica mencionada é 
explicada da seguinte forma:  
 
a) A madeira é um bom fornecedor de calor e o 
metal, um bom absorvedor.    
b) O metal absorve mais temperatura que a 
madeira.    
c) O fluxo de calor é maior no metal que na 
madeira.    
d) A madeira retém mais calor que o metal.    
e) O metal retém mais frio que a madeira.    
 
QUESTÃO7. (Enem 2ª aplicação). Para a 
instalação de um aparelho de ar-condicionado, é 
sugerido que ele seja colocado na parte superior da 
parede do cômodo, pois a maioria dos fluidos 
(líquidos e gases), quando aquecidos, sofrem 
expansão, tendo sua densidade diminuída e 
sofrendo um deslocamento ascendente. Por sua 
vez, quando são resfriados, tornam-se mais densos 
e sofrem um deslocamento descendente. 
A sugestão apresentada no texto minimiza o 
consumo de energia, porque  
 
a) diminui a umidade do ar dentro do cômodo.    
b) aumenta a taxa de condução térmica para fora 
do cômodo.    
c) torna mais fácil o escoamento da água para fora 
do cômodo.    
d) facilita a circulação das correntes de ar frio e 
quente dentro do cômodo.    
e) diminui a taxa de emissão de calor por parte do 
aparelho para dentro do cômodo.   
 
QUESTÃO8. (Enem PPL 2018)  Duas jarras 
idênticas foram pintadas, uma de branco e a outra 
de preto, e colocadas cheias de água na geladeira. 
No dia seguinte, com a água a 8 C,  foram retiradas 

da geladeira e foi medido o tempo decorrido para 
que a água, em cada uma delas, atingisse a 
temperatura ambiente. Em seguida, a água das 
duas jarras foi aquecida até 90 C  e novamente foi 

medido o tempo decorrido para que a água nas 
jarras atingisse a temperatura ambiente. 
 
Qual jarra demorou menos tempo para chegar à 
temperatura ambiente nessas duas situações?  
 

a) A jarra preta demorou menos tempo nas 
duas situações.     
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b) A jarra branca demorou menos tempo nas duas 

situações.     
c) As jarras demoraram o mesmo tempo, já que são 

feitas do mesmo material.     
d) A jarra preta demorou menos tempo na primeira 

situação e a branca, na segunda.     
e) A jarra branca demorou menos tempo na 

primeira situação e a preta, na segunda.     
   
 
QUESTÃO9.  (Pucpr 2018)  Leia as informações a 
seguir.  
 
O fenômeno das ilhas de calor é mais verificado em 
ambientes urbanos, pois os diferentes padrões de 
refletividade (albedo) são altamente dependentes 
dos materiais empregados na construção civil. 
Nota-se que, dependendo do albedo, mais 
radiação será absorvida e, por consequência, mais 
calor será emitido pela superfície. Esses padrões 
diferenciados de emissão de calor acabam 
determinando uma temperatura mais elevada no 
centro e, à medida que se afasta desse ponto em 
direção aos subúrbios, as temperaturas tendem a 
ser mais amenas.  
 
Albedo: número adimensional que indica a razão 
entre a quantidade de luz refletida por uma 
superfície e a quantidade de luz incidente nela.  
 
BAPTISTA, Gustavo M. de M. Ilhas Urbanas de Calor. 
Scientific American Brasil Aula aberta. Ano I. Nº 2. 
Duetto: São Paulo, 2010. p.25.  

 
Dentre as propostas de intervenção no ambiente 
das cidades apresentadas a seguir, marque a que 
é efetiva para minimizar os efeitos das ilhas de 
calor.  
 
a) Minimizar as diferenças de altura entre os 

prédios e demais construções civis.    
b) A criação de sistema de escoamento e 

drenagem da água pluvial.    
c) A substituição da pavimentação de concreto de 

calçadas e avenidas pelo asfalto.    
d) O plantio e manutenção de árvores nas regiões 

centrais das cidades.    
e) O uso de coberturas e telhados de baixa 

reflexividade nas construções civis.    
   
 
QUESTÃ10.  A cidade de São Paulo, como muitas 
outras do nosso país, é bastante castigada pela 
poluição do ar no inverno, pois os poluentes ficam 
com temperaturas mais baixas que o ar puro das  

 
 
camadas superiores, o que faz com que não ocorra 
a dispersão dos poluentes.  
 
Esse fenômeno físico é conhecido por  
a) convecção.    
b) radiação.    
c) inversão térmica.    
d) condução.    
   
QUESTÃ11. Na tragédia ocorrida na Boate Kiss, 
localizada no Rio Grande do Sul, em janeiro de 
2013, algumas orientações de segurança contra 
incêndios poderiam ter evitado a morte de tantas 
pessoas. Dentre as diversas orientações dadas 
pelos bombeiros, uma delas é considerada bem 
simples, fugir do local o mais abaixado possível. 
Essa orientação se deve ao fato de que  
 
a) a fumaça resfria rapidamente e, tendo maior 

densidade que o ar, tende a subir.    
b) a fumaça, por ser negra, impede a visualização 

da porta de emergência.    
c) a pessoa mantendo-se inclinada permanece 

mais calma. Esse procedimento também é 
adotado em pousos de emergência na aviação 
civil.    

d) os gases oriundos da combustão, por estarem 
aquecidos, tendem a subir, ocupando a parte 
superior do local.    

e) os incêndios ocorrem geralmente na parte 
superior dos recintos.    

   
 
QUESTÃ12. (Uece )  A humanidade acaba de 
chegar ao meio de um caminho considerado sem 
volta rumo a mudanças climáticas de grande 
impacto. Um estudo divulgado pelo serviço 
britânico de meteorologia mostrou que a 
temperatura média da Terra teve um aumento de 
1,02 C  no período correspondente ao início da 

Revolução Industrial até os dias atuais. É a primeira 
vez que se registra um aumento dessa magnitude 
e se rompe o patamar de 1 C,  um flagrante 

desequilíbrio no planeta. A fonte predominante e a 
forma de transmissão dessa energia térmica que 
chega à Terra é, respectivamente,  
 
a) o sol e a convecção.    
b) o efeito estufa e a irradiação.    
c) o efeito estufa e a circulação atmosférica.    
d) o sol e a irradiação.    
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