


28 - Duas lâminas, feitas de materiais diferentes e soldadas longitudinalmente
entre si, irão se curvar quando aquecidas, porque possuem diferentes:
a) coeficientes de dilatação térmica.
b) densidades
c) pontos de fusão
d) capacidades térmicas
e) massas.



29 - Uma bateria ideal é ligada a três resistores de resistências R1 = 5 Ω e
R2 = R3 = 6 Ω. O mesmo sistema apresenta fios de ligação e um amperímetro de
resistências internas nulas. Dessa maneira, o amperímetro indica 5 A com a chave
C aberta, como mostra a figura.

A indicação do amperímetro com a chave C fechada vale, aproximadamente, 
( A ) 2,7 A.  ( B ) 3,5 A.  ( C ) 8 A.  ( D ) 11 A.  ( E ) 17 A. 
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30 - Uma garrafa de cerveja e uma lata de cerveja permanecem durante vários
dias numa geladeira. Quando se pegam com as mãos desprotegidas a garrafa e a
lata para retirá-las da geladeira, tem-se a impressão de que a lata está mais fria do
que a garrafa. Este fato é explicado pelas diferenças entre:
a) as temperaturas da cerveja na lata e da cerveja na garrafa.
b) as capacidades térmicas da cerveja na lata e da cerveja na garrafa.
c) os calores específicos sensíveis dos dois recipientes.
d) os coeficientes de dilatação térmica dos dois recipientes.
e) as condutividades térmicas dos dois recipientes.



31 - A pasta térmica é um dos principais componentes do computador que ajudam a manter a
temperatura do processador baixa. [...] Sua principal função é servir como condutor de calor e
auxiliar em sua dissipação. Assim, ela ajuda o cooler na hora de manter o processador em uma
temperatura adequada.
THIBES, Victoria. Pasta térmica: o que é, pra que serve e como trocá-la. Canaltech. Disponível em: <http://canaltech.com.br>. Acesso em: 16 set. 2016. (adaptado)

Para cumprir seu objetivo com maior eficiência, a pasta térmica deve ter
A) baixo coeficiente de dilatação térmica.
B) baixo calor específico sensível.
C) baixo calor latente de fusão.
D) alta condutividade térmica.
E) alta massa específica.



32 - Imagine a situação em que um veículo descreve um movimento retilíneo e uniforme em
uma pista horizontal, com velocidade constante igual a 72 km/h. Ao receber uma chamada
telefônica em seu celular, o motorista se distrai da estrada por alguns segundos, e não percebe
que há um outro carro parado 160 m à sua frente. Após a desatenção de 4 s, aplica ao veículo
uma desaceleração de 2,0 m/s² . A partir desse instante e mantidas essas condições, o motorista
distraído
A) baterá no carro da frente, pois precisará de 190 m para atingir o repouso.
B) não baterá no carro da frente, pois precisará de 150 m para atingir o repouso.
C) baterá no carro da frente, pois precisará de 180 m para atingir o repouso.
D) não baterá no carro da frente, pois precisará de 100 m para atingir o repouso.
E) baterá no carro da frente, pois precisará de 210 m para atingir o repouso.
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33)

Em dias muito quentes e secos, como os do último verão europeu, quando as temperaturas
atingiram a marca de 40 °C, nosso corpo utiliza-se da transpiração para transferir para o meio
ambiente a energia excedente em nosso corpo. Através desse mecanismo, a temperatura de
nosso corpo é regulada e mantida em torno de 37 °C. No processo de transpiração, a água das
gotas de suor sofre uma mudança de fase a temperatura constante, na qual passa lentamente
da fase líquida para a gasosa, consumindo energia, que é cedida pelo nosso corpo. Se, nesse
processo, uma pessoa perde energia a uma razão de 113 J/s, e se o calor latente de
vaporização da água é de 2,26 x 103 J/g, a quantidade de água perdida na transpiração pelo
corpo dessa pessoa, em 1 hora, é de
a) 159 g b) 165 g c) 180 g d) 200 g e) 225 g



34 - Em um experimento, um professor utiliza um canhão de brinquedo que
dispara uma pequena bolinha A de massa m e velocidade v, que desliza (sem
rolar) por um plano sem atrito e colide com outra bolinha B, também de massa
m, inicialmente em repouso. Nesse experimento, após a colisão, a bolinha A fica
em repouso e a bolinha B passa a deslizar (sem rolar) e com atrito desprezível
até determinada altura máxima h de um plano inclinado, conforme mostrado na
figura a seguir.



Se um novo experimento for realizado nas mesmas condições, mas for colocada na 
bolinha B uma cola de massa desprezível, de modo que, após a colisão, A e B sigam 
juntas, a altura h' máxima atingida pelas bolinhas coladas será 
A) maior, pois a massa total do objeto em movimento logo antes e logo após a 
colisão aumenta. 
B) a mesma, pois a energia cinética do sistema logo antes e logo após a colisão não 
se altera. 
C) a mesma, pois o momento linear no sistema logo antes e logo após a colisão é 
conservado. 
D) menor, pois o momento linear do sistema logo antes da colisão é menor que 
logo após. 
E) menor, pois a energia mecânica do sistema antes da colisão é maior que logo 
após.


