
 

 

Propagação do calor e mudanças de fase 
 
01. (ENEM 2019) O objetivo de recipientes isolantes 

térmicos é minimizar as trocas de calor com o 
ambiente externo. Essa troca de calor é 
proporcional à condutividade térmica k e à área 

interna das faces do recipiente, bem como à 
diferença de temperatura entre o ambiente 
externo e o interior do recipiente, além de ser 

inversamente proporcional à espessura das 
faces. 
A fim de avaliar a qualidade de dois recipientes A 
(40 cm × 40 cm × 40 cm) e B (60 cm × 40 cm × 

40 cm), de faces de mesma espessura, uma 
estudante compara suas condutividades térmicas 
kA e kB. Para isso suspende, dentro de cada 

recipiente, blocos idênticos de gelo a 0 °C, de 
modo que suas superfícies estejam em contato 

apenas com o ar. Após um intervalo de tempo, 
ela abre os recipientes enquanto ambos ainda 
contêm um pouco de gelo e verifica que a massa 
de gelo que se fundiu no recipiente B foi o dobro 

da que se fundiu no recipiente A. A razão  é 

mais próxima de 
a) 0,50. 
b) 0,67. 
c) 0,75. 

d) 1,33. 
e)2,00. 
 

02. (UNICAMP 2019) Na questão seguinte, sempre 
que necessário, use aceleração da gravidade g = 

10 m/s
2
, aproxime π = 3,0 e 1 atm =10

5
 Pa. 

Drones vêm sendo utilizados por empresas 
americanas para monitorar o ambiente 
subaquático. Esses drones podem substituir 

mergulhadores, sendo capazes de realizar 
mergulhos de até cinquenta metros de 
profundidade e operar por até duas horas e 

meia.  
Leve em conta os dados mostrados no gráfico 
abaixo, referentes à temperatura da água (T) em 

função da profundidade (d). Considere um 
volume cilíndrico de água cuja base tem área A= 

2 m
2
, a face superior está na superfície a uma 

temperatura constante TA e a face inferior está a 

uma profundidade d a uma temperatura 

constante TB , como mostra a figura a seguir. 

 
Na situação estacionária, nas proximidades da 

superfície, a temperatura da água decai 
linearmente em função de d, de forma que a taxa 
de transferência de calor por unidade de tempo 
(Φ), por condução da face superior para a face 

inferior, é aproximadamente constante e dada 

por , em que  é a 

condutividade térmica da água. Assim, a 

razão  é constante para todos os pontos 

da região de queda linear da temperatura da 

água mostrados no gráfico apresentado. 
Utilizando as temperaturas da água na superfície 
e na profundidade d do gráfico e a fórmula 
fornecida, conclui-se que, na região de queda 

linear da temperatura da água em função de d , 
Φ é igual a 

 
a) 0,03 W. 
b) 0,05 W. 
c) 0,40 W. 
d) 1,20 W. 

 
03. (ACAFE 2018) As altas temperaturas do verão 

fazem aumentar a procura por um aparelho de ar 

condicionado. Todavia, nem todos possuem 
condições de adquirir o equipamento, por causa 
do seu alto valor, e recorrem a resoluções 

alternativas. Uma delas é a construção de um ar 
condicionado caseiro. Esse ar condicionado em 

questão constitui-se de uma caixa de isopor, 
quatro coolers (ventiladores de PC) e gelo. A 

proposta apresenta um cooler (próximo à tampa 
da caixa) que joga o ar para dentro da caixa e 
três coolers (próximos à base da caixa) que 

jogam o ar para o ambiente. O gelo, dentro de 
sacos plásticos, fica sobre uma grade feita de 
palitos, centralizada no meio da caixa. 

Considere a pressão atmosférica de 1 atm, o gelo 

a 0 
o
C e o ambiente inicialmente a 35 

o
C. 

Com base no exposto, analise as proposições a 

seguir, marque com V as verdadeiras ou com F 
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as falsas, e assinale a alternativa com a 
sequência correta. 

(   ) O isopor é um bom condutor de calor, então, 
as paredes do interior da caixa de isopor 
devem ser revestidas de papel alumínio para 
melhorar o funcionamento do ar 

condicionado. 
(   ) A posição do cooler que joga o ar para 

dentro da caixa deve ser próximo da base da 

caixa para que o ar condicionado seja mais 
eficiente, pois o ar frio é menos denso que o 
ar quente. 

(   ) Se as paredes do interior da caixa de isopor 
forem revestidas de papel alumínio, o ar 
condicionado aumentará sua eficiência. 

(   ) O ar que entra na caixa de isopor perde calor 

para o gelo e esfria, descendo para o fundo 
da caixa. 

(   ) O gelo ganha calor latente do ar que entra 

na caixa e começa a derreter. 
 
a) F - V - V - F - F 

b) V - V - F - F - V 
c) F - F - V - V - V 
d) V - F - F - V - F 
 

04. (FUVEST 2018) Um fabricante de acessórios de 
montanhismo quer projetar um colchão de 
espuma apropriado para ser utilizado por 

alpinistas em regiões frias. Considere que a taxa 

de transferência de calor ao solo por uma pessoa 
dormindo confortavelmente seja 90 kcal/hora e 

que a transferência de calor entre a pessoa e o 
solo se dê exclusivamente pelo mecanismo de 
condução térmica através da espuma do colchão. 
Nestas condições, o gráfico representa a taxa de 

transferência de calor, em J/s, através da 
espuma do colchão, em função de sua espessura, 
em cm. 

 
Considerando 1 cal = 4 J, a menor espessura do 
colchão, em cm, para que a pessoa durma 

confortavelmente é 
a) 1,0. 
b) 1,5. 
c) 2,2. 

d) 2,8. 
e) 3,9. 

 

05. (PUC-GO 2009) “A utilização de energia solar é 
um importante caminho para tornar uma cidade 
sustentável. No Brasil, 6% do consumo de 

energia elétrica é feito pelo aquecimento de água 
em residências, principalmente em chuveiros 

elétricos. Assim, uma parte dos impactos 
ambientais causados por barragens hidrelétricas 
seria reduzida se fossem utilizados, em 
residências, sistemas de aquecimento de água 

por energia solar.” 
(Adaptado de: CAMPANILI, Maura. Energia solar é um caminho. 

Disponível em: http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca. Acesso 
em: 10 set. 2009.) 

Um sistema básico de aquecimento de água por 

energia solar é composto de coletores solares 
(placas) e reservatório térmico (Boiler). As placas 
coletoras são responsáveis pela absorção da 

radiação solar, que transfere o calor do sol para 
a água que circula no interior de suas tubulações 
(de metal ou PVC). O reservatório térmico, 

conhecido por Boiler, é um recipiente para 
armazenamento da água aquecida, que permite 
o seu consumo em um momento posterior ao 
aquecimento. A caixa de água fria alimenta o 

reservatório térmico do aquecedor solar, 
mantendo-o sempre cheio. Em sistemas 
convencionais, a água circula entre os coletores e 

o reservatório térmico através de um sistema 
natural chamado termossifão. Nesse sistema, a 
água dos coletores fica mais quente (e menos 

densa) que a água no boiler e sobe para ele, e a 
água fria (mais densa) desce para os coletores, 
gerando a circulação. Considere as afirmações 
que seguem: 

I. No sistema de aquecimento de água por 
energia solar, representado pela figura 
seguinte, estão envolvidos os processos de 

transmissão de calor: condução, convecção e 
radiação. 

 
II. Uma pessoa gasta 10 minutos em cada 

banho diário, usando um chuveiro elétrico 

cuja potência é de 4.000 W. Se ela usar 
somente água aquecida através do sistema 
de aquecimento solar, terá uma economia 

mensal (em 30 dias) de R$ 9,00, supondo 
que o custo da energia elétrica seja de R$ 
0,45 por kWh. 

III. Num sistema de aquecimento solar, 

geralmente as partes que recebem a 
radiação solar são pintadas na cor preta. 
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Esse procedimento é realizado porque os 
corpos de cores mais escuras têm uma maior 

absorção da radiação solar do que os corpos 
de cores mais claras, o que aumenta a 
eficiência do sistema. 

 

Assinale o item que possui apenas proposições 
verdadeiras, em relação às afirmações acima. 

a) I e II 
b) II e III 
c) I e III 
d) I, II e III 

 
06. (UNESP 2016) Monte Fuji 
 

 
 
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. 

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, não retendo 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. 

 

07. (UEG 2010) Uma garrafa térmica tem suas 
partes apresentadas na figura abaixo. 

 
Na utilização do recipiente, o vidro 
a) favorece a transmissão de calor sob a forma 

de radiação, por ter paredes espelhadas. 

b) evita a transmissão de calor, por dilatação e 
convecção, porque ele é um isolante 
térmico. 

c) favorece a transmissão de calor, por 
condução e convecção, por ele ser um 
condutor térmico. 

d) evita a propagação de calor, por convecção e 
condução, por ter ar rarefeito entre as 
paredes. 

 

08. (UECE 2006) Em uma sala de 3m de pé direito, 
o condicionador de ar é montado a, mais ou 
menos, 2m do chão (Posição P). É claro que é 

possível montá-lo a 1m do chão (Posição Q). 

Montado na posição P, o aparelho tem melhor 
desempenho em virtude, principalmente, da: 

a) radiação 
b) convecção 
c) condução 
d) radiação e da condução 

 
09. (UNICAMP)  

a) Na figura 1 pode-se ver como varia o volume 

V de 1 kg de água quando a sua 
temperatura varia de 0º a 10ºC. Esboce o 
gráfico da densidade da água, em função da 

temperatura neste intervalo. 
b) Na figura 2 mostram-se dois recipientes A e B 

preenchidos com iguais massas de água 
inicialmente a 4ºC. Os recipientes A e B estão 

isolados termicamente, com exceção da tampa 
de A e da base de B, que são condutoras e 
mantidas permanentemente a 0ºC. Em qual 

dos dois recipientes a temperatura uniforme de 
0ºC será atingida primeiro? Por quê? 
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10. (UFPR 2017) Entre as grandezas físicas que 
influenciam os estados físicos das substâncias, 

estão o volume, a temperatura e a pressão. O 
gráfico abaixo representa o comportamento da 
água com relação aos estados físicos que ela 
pode ter. Nesse gráfico é possível representar os 

estados físicos sólido, líquido e gasoso. Assinale 
a alternativa que apresenta as grandezas físicas 
correspondentes aos eixos das abscissas e das 

ordenadas, respectivamente. 

 
a) Pressão e volume. 
b) Volume e temperatura. 
c) Volume e pressão. 

d) Temperatura e pressão. 
e) Temperatura e volume. 

 

11. (ACAFE 2011) Na América do Sul temos uma 
topografia bastante diversificada. No sul do 
Brasil, em Florianópolis, que está ao nível do 

mar, a água ferve a 100ºC e congela a 0ºC. 
Já em La Paz, na Bolívia, que está a 3600m 
acima do nível do mar, a água ferve____100ºC e 

congela _____0ºC. 

 
Assinale a alternativa correta que completa as 
lacunas da frase acima. 

a) acima de - abaixo de 
b) abaixo de - acima de 
c) acima de - acima de 

d) abaixo de - abaixo de 
 

12. (PUCRS 2009) INSTRUÇÃO: Responder à 
questão com base na figura a seguir, na qual um 

diagrama relaciona o comportamento das 
temperaturas celsius T e as quantidades de calor 
Q recebidas por três substâncias diferentes, A, B 

e C, todas sujeitas à mesma pressão 
atmosférica. 

 

 
 

Com base na figura, podemos afirmar que 

a) a substância B possui uma temperatura de 
fusão mais elevada do que a substância A. 

b) a substância B é necessariamente água pura. 

c) a substância B possui uma temperatura de 
solidificação mais elevada do que a 
substância A. 

d) o calor de vaporização da substância B é 
maior do que o da substância C. 

e) a fase final da substância A é sólida. 

13. (FATEC 2006) O gráfico abaixo é a curva de 
aquecimento de 10g de uma substância, à 

pressão de 1 atm. 
 

 
 

Analise as seguintes afirmações: 
I. a substância em questão é a água. 
II. o ponto de ebulição desta substância é 80°C. 

III. o calor latente de fusão desta substância é 
20cal/g. 

 
Das afirmações acima, 

a) todas estão corretas. 
b) todas estão erradas. 
c) somente I e II estão corretas. 

d) somente II e III estão corretas. 
e) somente I está correta 
 

14. (PUCRS 2008) Para responder à questão, 
considere as informações a seguir e preencha os 
parênteses com V (verdadeiro) e F (falso). Uma 
panela de pressão cozinha alimentos em água 

em um tempo menor do que as panelas comuns. 
 

Esse desempenho da panela de pressão se deve 

à 
(   ) influência da pressão sobre a temperatura de 

ebulição da água. 

(   ) maior espessura das paredes e ao maior 
volume interno da panela de pressão. 

(   ) temperatura de ebulição da água, que é 

menor do que 100
o
C, neste caso. 

(   ) pressão interna, de uma atmosfera (1 atm), 
mantida pela válvula da panela de pressão. 

 
A sequência correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é 

a) V - F - F - F 
b) V - V - F – V 

c) F - F - V – V 
d) F - V - V – V 

e) V - V - F – F 
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15. (UFMG 2010) Considere estas informações: 
 - a temperaturas muito baixas, a água está 

sempre na fase sólida; 
 - aumentando-se a pressão, a temperatura 

de fusão da água diminui. 

Assinale a alternativa em que o diagrama de 

fases pressão versus temperatura para a 
água está de acordo com essas informações. 

 
 

16. (UFMG) Um bloco de gelo, dentro de um 

recipiente de isopor, está à temperatura de -10
o
 

C. Coloca-se um caneco com chope a uma 

temperatura de 30º C sobre o bloco. Após atingir 
o equilíbrio térmico, a temperatura do chope é de 

5
o
 C.O gráfico que melhor representa a 

temperatura do gelo e posteriormente da água e 

a temperatura do chope, em função do tempo, é 

a) 

 
 

b) 

 
 

c) 

 
 

d) 

 
 

e) n.d.a. 

17. (UFU 2000) O gráfico abaixo representa o 
diagrama de fase de um nova substância, 

desenvolvida nos laboratórios da UFU.  

 
Analise as afirmativas e responda de acordo com 

o código que se segue. 
I. Na região I, acima da curva DC, a substância 

encontra-se no estado sólido. 
II. A uma temperatura menor que 10 °C, a 

substância está sempre no estado sólido. 
III. A reta AB representa uma transformação 

isotérmica e o seu cruzamento com a curva 

tracejada representa o ponto de vaporização 
da substância. 

IV. Qualquer ponto da curva DC, acima do ponto 

triplo, corresponde ao equilíbrio entre os 
estados líquido - sólido da substância. 

 
a) II e III estão corretas. 

b) I e IV estão corretas. 
c) I e II estão corretas. 
d) III e IV estão corretas. 

 
18. (IME 2014) Um objeto de 160 g de massa 

repousa, durante um minuto, sobre a superfície 

de uma placa de 30 cm de espessura (L) e, ao 
final desse experimento, percebe-se que o 
volume do objeto é 1% superior ao inicial. A base 
da placa é mantida em 195 ºC, e nota-se que a 

sua superfície permanece em 175 ºC. A fração de 
energia, em percentagem, efetivamente utilizada 
para deformar a peça é: 

 
Dados: 

 Condutividade térmica da placa (K): 50 
w/m°C 

 Calor específico do objeto (c): 432 J/kg°C 

 Coeficiente de dilatação linear(α): 1,6.10–5 

ºC–1 

 Área da placa (A): 0,6 m2 
 
a) 4 

b) 12 
c) 18 
d) 36 
e) 60 
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19. (ITA 1996) (Ita)Considere as seguintes 
afirmativas: 

I. Um copo de água gelada apresenta gotículas 
de água em sua volta porque a temperatura 
da parede do copo é menor que a 
temperatura de orvalho do ar ambiente. 

II. A névoa (chamada por alguns de "vapor") 
que sai do bico de uma chaleira com água 
quente é tanto mais perceptível quanto 

menor for a temperatura ambiente. 
III. Ao se fechar um "freezer", se sua vedação 

fosse perfeita, não permitindo a entrada e a 

saída de ar de seu interior, a pressão interna 
ficaria inferior à pressão do ar ambiente. 

 
a) todas são corretas. 

b) somente I e II são corretas. 
c) somente II e III são corretas. 
d) somente I e III são corretas. 

e) nenhuma delas é correta. 
 
20. (IME 2017) Um meteorologista mediu por duas 

vezes em um mesmo dia a umidade relativa do 
ar e a temperatura do ar quando estava em um 
pequeno barco a remo no meio de um grande 
lago. Os dados encontram-se apresentados na 

tabela a seguir: 

 
Diante do exposto, a razão entre as taxas de 
evaporação de água do lago calculadas na 

primeira e na segunda medida de umidade 
relativa do ar é: 
a) 16/13  

b) 17/14  
c) 2 
d) 7/4 

e) 4 
 
Gabarito 
 

01. B 
 
02. A 

 
03. C 
 

04. B 
 
05. D 
 

06. B 
 

07. D 

 
08. B 
 

09.  

a) 

 
b) Recipiente B. 

 
10. D 
 
11. B 

 
12. D 
 

13. D 
 
14. A 

 
15. D 
 
16. D 

 
17. B 
 

18. B 
 
19. A 

 

20. C 
 
 

 

 


