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SEMANA 2 – CONTENÇÃO COVID-19 
MATERIAL EXTRA QUÍMICA E FÍSICA 

DATA: 27/03/2020 
 

 
 
 
 
QUÍMICA 1 
 
1.   Há um tipo de ligação interatômica em que os elétrons das camadas mais externas transitam entre os cátions da rede cristalina. 
Por essa característica, tal ligação é comparada a um “mar de elétrons”. 
 
“Mar de elétrons” é uma metáfora que se refere ao seguinte tipo de ligação:  
a) iônica    
b) metálica    
c) covalente    
d) de hidrogênio    
  
2.   O correto uso da tabela periódica permite determinar os elementos químicos a partir de algumas de suas características. 

Recorra à tabela periódica e determine: 

a) o elemento que tem distribuição eletrônica s2p4 no nível mais energético, é o mais eletronegativo de seu grupo e forma, com os 
metais alcalinos terrosos, composto do tipo XY. 

b) o número atômico do elemento que perde dois elétrons ao formar ligação iônica e está localizado no 30. período da tabela 
periódica.  

  
3.   Considere um átomo cujo número atômico é igual a 19, que forma cátion ao participar de reações químicas, e apresenta 20 

nêutrons. Seus números de elétrons, prótons e de massa são, respectivamente,  

a) 18 e , 19 p e 37.    
b) 19 e, 19 p e 37.    
c) 19 e, 18 p e 39.    
d) 19 e, 19 p e 39.    
e) 18 e, 19 p e 39.    
  
4.   A tabela a seguir apresenta algumas propriedades de três substâncias inorgânicas binárias. 

 
Em condições normais, podemos concluir que as substâncias I, II e III se apresentam, respectivamente, nos seguintes estados físicos:  

a) sólido, sólido, líquido    
b) sólido, líquido, sólido    
c) líquido, líquido, sólido    
d) líquido, sólido, líquido    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
O experimento clássico de Rutherford levou à descoberta do núcleo atômico e abriu um novo capítulo no estudo da Estrutura da 
Matéria, ao fazer incidir um feixe de partículas sobre um alvo fixo no laboratório. As partículas desviadas eram observadas com 
detectores de material cintilante. Experimentos desse tipo são ainda realizados hoje em dia.  

 

 
5.   Nesse experimento, sulfeto de zinco era o material que cintilava quando recebia o choque das partículas alfa. Outra substância 
que apresenta excelentes características para detecção de tais partículas, utilizando ainda material cintilante, possui ligação 

interatômica de caráter predominantemente iônico e é formada por um metal representativo e um ametal. 

A fórmula dessa outra substância é:  
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a) BaF2    
b) Bel2    
c) SiO2    
d) FeCℓ2    
  
6.   Uma manifestação comum nas torcidas de futebol é a queima de fogos de artifício coloridos, de acordo com as cores dos 

times. Fogos com a cor vermelha, por exemplo, contêm um elemento que possui, como mais energético, um subnível s totalmente 
preenchido. 

Assim, a torcida do América, para saudar o seu time com um vermelho brilhante, deverá usar fogos contendo o elemento cujo 
símbolo é:  

a) Cd    
b) Co    
c) K    
d) Sr    
  
7.   Há alguns anos já estão disponíveis no comércio os compact discs - cd - regraváveis, que permitem até 1000 utilizações. O 
material metálico do cd tradicional de áudio é o alumínio (Aℓ), e o dos regraváveis é uma liga metálica contendo os elementos 

prata (Ag), índio (In), antimônio (Sb) e telúrio (Te). 

 

a) Represente o íon do índio que é isoeletrônico da prata e escreva, segundo a regra do octeto, a fórmula do óxido formado pelo 
elemento alumínio. 

b) Dentre os elementos químicos citados no texto, indique o número atômico daquele que apresenta o menor número de camadas 
eletrônicas e a família a que pertence o de maior raio atômico.  

  
8.   Para o estudo das relações entre o tipo de ligação química e as propriedades físicas das substâncias X e Y, sólidas à 
temperatura ambiente, foi realizado um experimento que permitiu as seguintes constatações: 

 

I) A substância X, no estado sólido, não conduz a corrente elétrica, porém, no estado líquido, a conduz. 

II) A substância Y não conduz a corrente elétrica no estado sólido nem no estado líquido. 

 

Pode-se, então, concluir que:  

a) As substâncias X e Y são covalentes.    
b) As substâncias X e Y são iônicas.    
c) A substância X é iônica e a substância Y é covalente.    
d) A substância X é um metal.    
e) A substância Y é um metal.    
  
9.   Complete as HORIZONTAIS: 

1. Partícula fundamental que não apresenta carga. 

2. Um íon sempre apresenta _________ . 

3. Partícula emitida pelo núcleo radioativo. 

4. Partícula de carga positiva existente no núcleo. 

5. Apresenta número atômico igual a 11. 

6. Átomos que apresentam os mesmos números atômicos e números de massa diferentes. 

  
  
10.   O íon Fe++, que faz parte da molécula de hemoglobina e integra o sistema de transporte de oxigênio no interior do corpo, 
possui 24 elétrons e número de massa igual a 56. O número atômico e o número de nêutrons desse íon correspondem, 
respectivamente, a:  

a) Z = 26 e n = 30.    
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b) Z = 24 e n = 30.    
c) Z = 24 e n = 32.    
d) Z = 30 e n = 24.    
e) Z = 26 e n = 32.    
  
11.   Observe a estrutura genérica representada a seguir. 

 
Para que o composto esteja corretamente representado, de acordo com as ligações químicas indicadas na estrutura, X deverá ser 

substituído pelo seguinte elemento:  

a) fósforo    
b) enxofre    
c) carbono    
d) nitrogênio    
  
12.   A figura a seguir representa o átomo de um elemento químico, de acordo com o modelo de Bohr. 

 
 

(HARTWIG, D. R. e outros. "Química geral e inorgânica." São Paulo. Scipione, 1999.) 

 

Para adquirir estabilidade, um átomo do elemento representado pela figura deverá efetuar ligação química com um único átomo 

de outro elemento, cujo símbolo é:  

a) C    
b) F    
c) P    
d) S    
  
13.   As ligações químicas nos compostos orgânicos podem ser do tipo ó ou ð. A ligação ó é formada pela interação de dois 
orbitais atômicos, segundo o eixo que une os dois átomos, ao passo que na ligação ð, a interação dos orbitais atômicos se faz 

segundo o plano que contém o eixo da ligação. 
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Na estrutura representada acima, tem-se:  

a) 2 ligações ó e 6 ligações ð    
b) 2 ligações ó e 8 ligações ð    
c) 4 ligações ó e 4 ligações ð    
d) 6 ligações ó e 2 ligações ð    
e) 8 ligações ó e 2 ligações ð    
  
14.   O quadro a seguir relaciona em ordem crescente os raios, em picômetros, dos íons correspondentes aos elementos do 2o e 3o 
períodos da tabela periódica pertencentes aos grupos 1A, 2A, 6A e 7A. 

Observe que os metais alcalinos formam íons 1+, os alcalino-terrosos 2+, os halogênios 1- e os calcogênios 2-. 

 
 

a) Escreva a fórmula molecular e o nome da substância formada pelos elementos IV e VI. 

 

b) Identifique, com base nas diferenças de eletronegatividades, o tipo de ligação existente entre os átomos do composto formado 

pelos elementos III e VII. Justifique sua resposta.  

  
15.   A tabela seguinte fornece o número de prótons e o número de nêutrons existentes no núcleo de vários átomos. 

 
Considerando os dados desta tabela, o átomo isótopo de a e o átomo que tem o mesmo número de massa do átomo a são, 
respectivamente:  

a) d e b    
b) c e d    
c) b e c    
d) b e d    
e) c e b    
  
16.   Estão representadas por X, Y e Z as configurações eletrônicas fundamentais de três átomos neutros: 
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X 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 

 

Y 1s2 2s2 2p3 

 

Z 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 

 

Pode-se concluir que:  

a) A espécie formada por X e Z é predominantemente iônica e de fórmula X2Z.    
b) A espécie formada por Y e Z é predominantemente covalente e de fórmula YZ.    
c) A espécie formada por X e Z é predominantemente iônica e de fórmula XZ2.    
d) A espécie formada por X e Y é predominantemente covalente e de fórmula X2Y3.    
e) A espécie formada por Y e Z é predominantemente iônica e de fórmula YZ3.    
  
17.   O elemento "X", do terceiro período, que tem maior afinidade eletrônica, combina-se com o elemento "Z", do quarto período, 
que possui menor energia de ionização. A fórmula do composto resultante será  

a) ZX.    
b) ZX2.    
c) Z3X.    
d) ZX3.    
e) Z2X3.    
  
18.   O gosto amargo da cerveja é devido à seguinte substância de fórmula estrutural plana:  

 
Essa substância, denominada mirceno, provém das folhas de lúpulo adicionadas durante a fabricação da bebida.  

O número de ligações pi presentes na estrutura do mirceno é igual a:  

a) 3    
b) 5    
c) 8    
d) 15    
  
19.   A diferença de eletronegatividade entre os elementos de um composto químico é um fator determinante para sua 

classificação como iônico ou covalente, e se relaciona, também, com diversas características de cada composto. 

Os sólidos iônicos, por exemplo, são em geral brancos; já os covalentes apresentam cores que aumentam de intensidade de acordo 
com o aumento do caráter covalente. 

a) Dentre os compostos sólidos Aℓ2O3, CdS, PbS, AuCℓ e AgF, identifique os que devem apresentar cor branca. Justifique sua 

resposta. 

b) O sulfeto de cádmio (CdS) é um composto sólido que pode ser obtido segundo a reação: 

 

 Na2S + Cd(NO3)2 →  CdS + 2NaNO3 

 

Supondo que o rendimento da reação é de 75%, calcule a massa de Na2S necessária para obter-se 54g de CdS. 

 

Dados: Na = 23 u; S = 32 u; Cd = 112 u  

  
20.   Os elementos do 4o período da tabela periódica são aqueles que apresentam elétrons distribuídos pelos quatro primeiros 

níveis de energia. 

a) Apresente a fórmula e o nome do composto iônico formado pelos elementos de maior e de menor eletronegatividade desse 
período. 
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b) Os três metais do grupo 8B desse período apresentam propriedades magnéticas. Tal fato está relacionado à presença de 

elétrons desemparelhados em suas distribuições eletrônicas. 

Selecione o metal de menor massa atômica dentre esses três e faça sua distribuição eletrônica. 

 

QUÍMICA 2 

 
 
1.   A capacidade poluidora de um hidrocarboneto usado como combustível é determinada pela razão entre a energia liberada e a 

quantidade de 2CO  formada em sua combustão completa. Quanto maior a razão, menor a capacidade poluidora. A tabela abaixo 

apresenta a entalpia-padrão de combustão de quatro hidrocarbonetos. 
 

Hidrocarboneto 
Entalpia-padrão de 

combustão (kJ mol)  

Octano 5.440−  

Hexano 4.140−  

Benzeno 3.270−  

Pentano 3.510−  

 
A partir da tabela, o hidrocarboneto com a menor capacidade poluidora é:  
a) octano    
b) hexano    
c) benzeno    
d) pentano    
  
2.   Assinale a única afirmativa correta, com relação ao composto que apresenta a estrutura a seguir: 

 
O composto:  

a) é um alqueno;    
b) apresenta um radical n-propila ligado ao carbono 4;    
c) apresenta 2 radicais propila;    
d) apresenta 3 radicais etila;    
e) apresenta 2 radicais etila.    
  
3.   Os detergentes biodegradáveis se diferenciam dos detergentes não biodegradáveis pela natureza da cadeia hidrocarbônica R 
presente. Em ambos os produtos, o tamanho médio da cadeia é de 12 átomos de carbono, porém, enquanto os detergentes 

biodegradáveis possuem cadeia linear, os detergentes não biodegradáveis apresentam cadeias ramificadas. 
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Assinale a opção cujo composto tem o mesmo tipo de cadeia presente em  um detergente não biodegradável.  

a) Dodecano.    
b) Butano.    
c) Etano.    
d) Benzeno.    
e) 2, 4, 6 - trimetil nonano.    
  
4.   Um composto orgânico X apresenta os quatro átomos de hidrogênio do metano substituídos pelos radicais: isopropil, benzil, 

hidroxi e metil. 

A fórmula molecular de X é:  

a) C12H16O2    
b) C11H16O    
c) C12H18O    
d) C11H14O2    
e) C11H14O    
  

5.   O agente laranja ou 2,4-D  é um tipo de arma química utilizada na Guerra do Vietnã como desfolhante, impedindo que 

soldados se escondessem sob as árvores durante os bombardeios. 
 

 
 
Na estrutura do agente laranja, como mostrada na figura acima, estão presentes:  
a) 4 ligações π  e 1 cadeia aromática.    

b) 3 ligações π  e 1 cadeia aromática.    

c) 1 cadeia mista e 9 ligações sigma.    
d) 1 cadeia heterogênea e 5 carbonos secundários.    
e) 1 cadeia aromática e 12 ligações sigmas.    
  
6.   Algumas controvérsias ainda existem quanto à relação entre a presença de gorduras na dieta alimentar e a incidência de 
doenças cardíacas. O gráfico a seguir mostra resultados de uma pesquisa recente, na qual estes fatores foram comparados em duas 
populações com dietas tradicionalmente diferentes. 
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(Adaptado de WILLET , W.C. & STAMPER, M. J. As novas bases da pirâmide alimentar. São Paulo: Scientific American Brasil, 2003.) 

 

Os resultados da pesquisa apóiam a ideia de que a dieta adequada para a prevenção de doenças coronarianas deve, 

preferencialmente, conter gorduras ricas em ácidos graxos de cadeia do tipo:  

a) saturada    
b) alicíclica    
c) ramificada    
d) insaturada    
  
7.   A sigla BTEX faz referência a uma mistura de hidrocarbonetos monoaromáticos, poluentes atmosféricos de elevada toxidade. 
 
Considere a seguinte mistura BTEX: 
 

 
 
Ao fim de um experimento para separar, por destilação fracionada, essa mistura, foram obtidas três frações. A primeira e a segunda 
frações continham um composto distinto cada uma, e a terceira continha uma mistura dos outros dois restantes. 
 
Os compostos presentes na terceira fração são:  
a) xileno e benzeno    
b) benzeno e tolueno    
c) etilbenzeno e xileno    
d) tolueno e etilbenzeno    
  
8.   Em 2000, durante pesquisa sobre a Achatina spp, uma das espécies do escargot, um pesquisador se feriu. Aproveitou-se o 
acidente para testar a propriedade cicatrizante do muco do animal, aplicando-o sobre o ferimento. Em 2010, uma década depois, 
em função de uma nova pesquisa, aplicou-se o muco sobre mamas de vacas, antes e depois da ordenha, constatando-se que, além 
de cicatrizante, o muco elimina agentes infecciosos e hidrata, pois contém alantoína (C4H6N4O3). Sua fórmula estrutural é a 
seguinte: 
 

 
 
Pode-se identificar na estrutura da alantoína a presença de  
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a) halogênio e função amida.    
b) função cetona e função éster.    
c) carbono sp2 e carbono sp3.    
d) carbono sp e carbono sp3.    
e) função cetona e anel aromático.    
  
9.   Recentemente, os produtores de laranja do Brasil foram surpreendidos com a notícia de que a exportação de suco de laranja 
para os Estados Unidos poderia ser suspensa por causa da contaminação pelo agrotóxico carbendazim, representado a seguir. 
 

 
 
De acordo com a estrutura, afirma-se que o carbendazim possui:  
a) fórmula molecular C9H11N3O2 e um carbono terciário.    
b) fórmula molecular C9H9N3O2 e sete carbonos secundários.    
c) fórmula molecular C9H13N3O2 e três carbonos primários.    

d) cinco ligações pi ( )π  e vinte e quatro ligações sigma ( ).σ     

e) duas ligações pi ( )π  e dezenove ligações sigma ( ).σ     

  
10.   Considere as afirmativas a seguir sobre o 2-metilpentano. 
 
I. Possui cadeia carbônica normal. 

II. Possui fórmula molecular 6 14C H .  

III. É um hidrocarboneto insaturado. 
IV. Possui três átomos de carbono primários. 
 
É correto o que se afirma somente em:  
a) I e II    
b) I e III    
c) I e IV    
d) II e III    
e) II e IV    
  
11.   O tetrahidrocanabinol, principal componente da maconha, que causa, entre outros males, a diminuição acentuada do desejo 
sexual, apresenta a estrutura a seguir. 

 
É CORRETO afirmar que, em sua molécula:  

a) está presente apenas um átomo de carbono quaternário.    
b) está presente um grupo funcional éster.    
c) está presente um grupo hidroxila, indicando a presença da função química álcool.    
d) estão presentes átomos de carbono com hibridação sp.    
e) existe um grupo n-pentil ligado à parte aromática da cadeia.    
  
12.   O Cipro (ciprofloxacino) é um antibiótico administrado por via oral ou intravenosa, usado contra infecções urinárias e, 

recentemente, seu uso tem sido recomendado no tratamento do antraz, infecção causada pelo microorganismo 'Bacillus anthracis'. 
A fórmula estrutural deste antibiótico é mostrada na figura. 
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a) Qual a fórmula molecular deste antibiótico? 

b) Qual a porcentagem em massa de carbono?  

  
13.   A molécula que apresenta a menor cadeia alifática, insaturada e que contém um carbono quaternário é:  

a) C6H12    
b) C5H12    
c) C2H4    
d) C5H10O    
e) C5H10    
  
14.   A substância responsável pelo odor característico da canela (Cinnamomum zeulanicum) tem nome usual de aldeído cinâmico. 

Com fórmula mostrada na figura adiante 

 
ligações pi em número de:  

a) 1    
b) 2    
c) 3    
d) 5    
  
15.   A destilação de hulha produz uma série de compostos, um dos quais é um hidrocarboneto de massa molar 78g/mol. 
Considerando-se que as massas molares do carbono, hidrogênio e oxigênio são, respectivamente, 12, 1 e 16g/mol, concluímos que 
esse hidrocarboneto é:  

a) hexeno    
b) benzeno    
c) pentano    
d) ciclopentano    
e) hexano    
  
16.   A essência de morango tem fórmula: 



11 
 

 
Os radicais ligados ao grupo funcional do composto são:  

a) etil e butil    
b) metil e isobutil    
c) metil e sec-butil    
d) etil e isobutil    
e) metil e terc-butil    
  
17.   Os compostos mostrados na figura adiante:  

 

  
a) possuem a mesma fórmula estrutural.    
b) possuem a mesma fórmula molecular.    
c) pertencem à mesma função orgânica.    
d) possuem cadeia carbônica ramificada.    
e) possuem diferentes fórmulas mínimas.    
  
18.   Um dos hidrocarbonetos de fórmula C5H12 pode ter cadeia carbônica  

a) cíclica saturada.    
b) acíclica heterogênea.    
c) cíclica ramificada.    
d) aberta insaturada.    
e) aberta ramificada.    
  
19.   "O toluol e a naftalina são .....(x)..... aromáticos, enquanto que o propeno e o 2-butino são hidrocarbonetos acíclicos .....(y)..... de 

cadeia normal." 

 

Completa-se corretamente o texto anterior substituindo-se x e y, respectivamente, por  

a) álcoois - saturados    
b) álcoois - insaturados    
c) ácidos carboxílicos - insaturados    
d) hidrocarbonetos - insaturados    
e) hidrocarbonetos - saturados    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

A composição de carvões minerais varia muito, mas uma composição média comum (em %m m)  é a seguinte: 80%  carbono, 

10%  materiais diversos, 4%  umidade e 5%  de matéria volátil. Por isso, além de energia, o carvão pode ser fonte de vários 

compostos químicos. De sua fração volátil, pode-se obter hidrocarbonetos aromáticos simples. A importância destes 

hidrocarbonetos pode ser avaliada com base no seu consumo anual no mundo, que é de aproximadamente 
625 10  toneladas. 
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Dessa quantidade, em torno de 20%  são obtidos pela conversão de parte da fração volátil do carvão mineral. As fórmulas 

estruturais de alguns destes hidrocarbonetos aromáticos estão representadas a seguir. 
 

  
 
 
20.   A nomenclatura usual para as substâncias formadas pelos compostos representados pelas fórmulas (i), (ii) e (iii) são, 
respectivamente,  
a) ciclohexano, fenol e naftaleno.     
b) ciclohexeno, metil-ciclohexeno e cresol.     
c) benzeno, fenol e cresol.     
d) benzina, tolueno e antraceno.     
e) benzeno, tolueno e xileno.    
 
 
 
FÍSICA 
 
1.   Um estudante de Física resolveu criar uma nova escala termométrica que se chamou Escala NOVA ou, simplesmente, Escala N. 
Para isso, o estudante usou os pontos fixos de referência da água: o ponto de fusão do gelo (0° C), correspondendo ao mínimo (25° 
N) e o ponto de ebulição da água (100° C), correspondendo ao máximo (175° N) de sua escala, que era dividida em cem partes 
iguais. Dessa forma, uma temperatura de 55°, na escala N, corresponde, na escala Celsius, a uma temperatura de   
a) 10° C.     
b) 20° C.     
c) 25° C.     
d) 30° C.     
e) 35° C.    
  
2.   O texto a seguir foi extraído de uma matéria sobre congelamento de cadáveres para sua preservação por muitos anos, 
publicada no jornal "O Estado de S.Paulo" de 21.07.2002. 

 

Após a morte clínica, o corpo é resfriado com gelo. Uma injeção de anticoagulantes é aplicada e um fluido especial é bombeado 
para o coração, espalhando-se pelo corpo e empurrando para fora os fluidos naturais. O corpo é colocado numa câmara com gás 

nitrogênio, onde os fluidos endurecem em vez de congelar. Assim que atinge a temperatura de -321°, o corpo é levado para um 
tanque de nitrogênio líquido, onde fica de cabeça para baixo. 

 

Na matéria, não consta a unidade de temperatura usada. Considerando que o valor indicado de -321° esteja correto e que pertença 
a uma das escalas, Kelvin, Celsius ou Fahrenheit, pode-se concluir que foi usada a escala  

a) Kelvin, pois trata-se de um trabalho científico e esta é a unidade adotada pelo Sistema Internacional.    
b) Fahrenheit, por ser um valor inferior ao zero absoluto e, portanto, só pode ser medido nessa escala.    
c) Fahrenheit, pois as escalas Celsius e Kelvin não admitem esse valor numérico de temperatura.    
d) Celsius, pois só ela tem valores numéricos negativos para a indicação de temperaturas.    
e) Celsius, por tratar-se de uma matéria publicada em língua portuguesa e essa ser a unidade adotada oficialmente no Brasil.    
  
3.   Ao aferir-se um termômetro mal construído, verificou-se que os pontos 100°C e 0°C de um termômetro correto correspondiam, 
respectivamente, a 97,0°C e -1,0°C do primeiro. 

Se esse termômetro mal construído marcar 19,0°C, a temperatura correta deverá ser de:   

a) 18,4°C    
b) 19,4°C    
c) 20,4°C    
d) 23,4°C    



13 
 

e) 28,4°C    
  
4.   A imprensa tem noticiado as temperaturas anormalmente altas que vêm ocorrendo no atual verão, no hemisfério norte. 
Assinale a opção que indica a dilatação (em cm) que um trilho de 100 m sofreria devido a uma variação de temperatura igual a 20 
°C, sabendo que o coeficiente linear de dilatação térmica do trilho vale α = 1,2 x 10-5 por grau Celsius.   

a) 3,6    
b) 2,4    
c) 1,2    
d) 1,2 x 10-3    
e) 2,4 x 10-3    
  
5.   A tabela abaixo apresenta uma relação de substâncias e os seus respectivos valores de coeficiente de dilatação linear e 
condutividade térmica, ambos medidos à temperatura de 20 °C. 
 

Substância Coeficiente de Dilatação 

Linear (10-6 ºC-1) 

 

Condutividade Térmica 

(W / mK)) 

Gelo 51 2 

Chumbo 29 35 

Alumínio 24 240 

Cobre 17 400 

Concreto 12 0,8 

Vidro Comum 9 0,7 

 
Assinale a alternativa correta, tomando como base as informações acima.  
a) Barras do mesmo comprimento dos metais listados na tabela sofrerão dilatações iguais, quando submetidas a uma variação de 

temperatura de 20 °C.    
b) A condutividade térmica das substâncias permanece constante, independentemente da temperatura em que estas se encontram.    
c) Substâncias que possuem maior condutividade térmica também apresentam maiores coeficientes de dilatação.    
d) Dentre as substâncias listadas na tabela, o cobre é a melhor opção para fazer isolamentos térmicos.    
e) Duas chapas de dimensões iguais, uma de alumínio e outra de concreto, são submetidas à mesma variação de temperatura. 

Constata-se então que a variação de dilatação superficial da chapa de alumínio é duas vezes maior que a da chapa de concreto.    
  
6.   Duas barras metálicas A e B de um mesmo material e a uma mesma temperatura inicial têm comprimento L0A e L0B = 3 L0A. A 

seguir, varia‐se a temperatura da barra A de ΔTA, o que faz a barra A sofrer uma variação de dilatação ΔLA. Para que a barra B sofra 

a mesma variação de comprimento da barra A, deve‐se variar a temperatura da barra B, ΔTB de  

a) 3 ΔTA    

b) A
1

T
3

    

c) ΔTA    

d) A
1

T
2

    

  
7.   Um retângulo é formado por um fio de cobre e outro de alumínio, como mostra a figura A. Sabendo-se que o coeficiente de 
dilatação linear do cobre é de 17 x 10−6 ºC−1 e o do alumínio é de 24 x 10−6 ºC−1, qual o valor do ângulo α se a temperatura do 

retângulo for elevada de 100 ºC, como está apresentado na figura B? 
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a) 89,98°    
b) 30°    
c) 15°    
d) 0,02°    
e) 60°    
  
8.   Normalmente encontra-se como invólucro de cigarros, no interior do maço, uma folha que apresenta duas faces: uma de papel 
comum e outra de alumínio, coladas entre si. Se pegarmos essa folha dupla e a aproximarmos, cuidadosamente, de uma fonte de 
calor, o que observaremos em relação a dilatação dessa folha?  
a) A folha curva-se para o lado do papel.    
b) A folha não sofre nenhum tipo de curvatura.    
c) A folha curva-se para o lado do alumínio.    
d) A folha curva-se ora para o lado do papel, ora para o lado do alumínio.    
e) A folha dilata sem sofrer curvatura.    
  
9.   Duas esferas maciças e homogêneas, X e Y, de mesmo volume e materiais diferentes, estão ambas na mesma temperatura T. 

Quando ambas são sujeitas a uma mesma variação de temperatura tΔ , os volumes de X e Y aumentam de 1% e 5%, 

respectivamente. 
 

A razão entre os coeficientes de dilatação linear dos materiais de X e Y, X Y ,α α  é  

a) 1.    
b) 1/2.    
c) 1/4.    
d) 1/5.    
e) 1/10.    
  
10.   Quando ocorre um impedimento à livre dilatação ou contração de um corpo, surgem forças internas de tensão que podem 
levá-lo a se romper ou a se deformar. Por isso, há muitas situações do cotidiano em que a dilatação ou contração técnica é 
“facilitada” para evitar problemas desse tipo. Por exemplo: nas ferrovias, as barras de trilho devem ser assentadas com um espaço 
entre elas, para permitir a livre dilatação quando a temperatura variar. Se isso não fosse jeito, os trilhos poderiam se entortar, 
devido à tensão a que ficariam submetidos.  
 

(Adaptado de JUNIOR. F. R. Os Fundamentos da Física. 8. ed. vol. 2. São Paulo: Moderna. 2003, p. 32)  
 
 
Com base nas informações acima, analise a seguinte situação-problema:  

Em geral, os trilhos de uma ferrovia têm um comprimento de 15 m  e são instalados sobre os dormentes quando a temperatura é 

de 25 C.  Considere que os trilhos têm um coeficiente linear de 
6 110 10 C .− −  Em um dia ensolarado de verão, a temperatura dos 

trilhos pode atingir 55 C.  Qual deve ser a distância de dilatação mínima entre os trilhos de modo a evitar que as extremidades de 

dois trilhos consecutivos se juntem e se deformem, podendo ocasionar um acidente?  

a) 
49,0 10 m−     

b) 
39,0 10 m−     

c) 
44,5 10 m−     

d) 
34,5 10 m−     

e) 
324,0 10 m−     

  
11.   Uma lâmina bimetálica de bronze e ferro, na temperatura ambiente, é fixada por uma de suas extremidades, como visto na 
figura abaixo.  
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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 
5 11,2 10 C .− −   

O coeficiente de dilatação térmica linear do bronze é 
5 11,8 10 C .− −    

Após o aquecimento, a temperatura da lâmina é uniforme.   

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     
  

12.   Num laboratório, um grupo de alunos registrou o comprimento L  de uma barra metálica, à medida que sua temperatura T  
aumentava, obtendo o gráfico abaixo: 
 

 
 
Pela análise do gráfico, o valor do coeficiente de dilatação do metal é  

a) 
5 11,05 10 C− −     

b) 
5 11,14 10 C− −     

c) 
5 11,18 10 C− −     

d) 
5 11,22 10 C− −     

e) 
5 11,25 10 C− −     

  
13.   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. 
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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).    

  
14.   O gráfico a seguir representa a temperatura de uma amostra de massa 20 g de determinada substância, inicialmente no 
estado sólido, em função da quantidade de calor que ela absorve. 
 

 
 
Com base nessas informações, marque a alternativa correta.  
a) O calor latente de fusão da substância é igual a 30 cal/g.    
b) O calor específico na fase sólida é maior do que o calor específico da fase líquida.    

c) A temperatura de fusão da substância é de 300 C.     

d) O calor específico na fase líquida da substância vale 
1 11,0 cal g C .− −       

  
15.   Em grandes metrópoles, devido a mudanças na superfície terrestre — asfalto e concreto em excesso, por exemplo — formam-
se ilhas de calor. A resposta da atmosfera a esse fenômeno é a precipitação convectiva. 
Isso explica a violência das chuvas em São Paulo, onde as ilhas de calor chegam a ter 2 a 3 graus centígrados de diferença em 
relação ao seu entorno.  
 

Revista Terra da Gente. Ano 5, nº 60, Abril 2009 (adaptado). 
 
As características físicas, tanto do material como da estrutura projetada de uma edificação, são a base para compreensão de 
resposta daquela tecnologia construtiva em termos de conforto ambiental. Nas mesmas condições ambientais (temperatura, 
umidade e pressão), uma quadra terá melhor conforto térmico se  
a) pavimentada com material de baixo calor específico, pois quanto menor o calor específico de determinado material, menor será 

a variação térmica sofrida pelo mesmo ao receber determinada quantidade de calor.    
b) pavimentada com material de baixa capacidade térmica, pois quanto menor a capacidade térmica de determinada estrutura, 

menor será a variação térmica sofrida por ela ao receber determinada quantidade de calor.    
c) pavimentada com material de alta capacidade térmica, pois quanto maior a capacidade térmica de determinada estrutura, menor 

será a variação térmica sofrida por ela ao receber determinada quantidade de calor    
d) possuir um sistema de vaporização, pois ambientes mais úmidos permitem uma mudança de temperatura lenta, já que o vapor 

d’água possui a capacidade de armazenar calor sem grandes alterações térmicas, devido ao baixo calor específico da água (em 
relação à madeira, por exemplo).    

e) possuir um sistema de sucção do vapor d’água, pois ambientes mais secos permitem uma mudança de temperatura lenta, já que 
o vapor d’água possui a capacidade de armazenar calor sem grandes alterações térmicas, devido ao baixo calor específico da 
água (em relação à madeira, por exemplo).    
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16.   Com o objetivo de economizar energia, um morador instalou no telhado de sua residência um coletor solar com capacidade 
de 1,2 x 108 cal/dia. Toda essa energia foi utilizada para aquecer 2,0 x 103 L de água armazenada em um reservatório termicamente 

isolado. De acordo com estes dados, a variação da temperatura da água (em graus Celsius) ao final de um dia é de: 

Dados:  

Calor específico da água ca = 1,0 cal/g °C 

Densidade da água da = 1,0 g/cm3  

a) 1,2    
b) 6,0    
c) 12,0    
d) 60,0    
e) 120,0    
  
17.   Segundo a Biblioteca Virtual Leite Lopes, “o calor de combustão de um combustível é a quantidade de calor que 1 grama da 
substância produz, ao ser completamente queimada”. 
 

(www.prossiga.br/leitelopes/) 
 

O calor de combustão do carvão vegetal pode ter valores muito variáveis, mas um valor médio bem aceito é 
73,0 10 J / kg. Nesse 

caso, sabendo-se que o calor específico da água é ( )34,2 10 J / kg.ºC e supondo que não haja perdas, a massa de carvão que, 

completamente queimada, fornece a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1,0 kg de água de 28 °C à fervura 
(100 °C), em gramas, é aproximadamente de  
a) 600.    
b) 300.    
c) 150.    
d) 50.    
e) 10.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

Você já pensou em passar a noite em uma geladeira ou dormir sobre uma grande pedra de gelo? 
Apesar de essa ideia ser assustadora, já existem hotéis feitos de gelo que são como imensos iglus. O primeiro hotel de 

gelo do mundo, o Ice, fica na Suécia. Esse hotel possui paredes, camas, mesas e tudo o que existe em um hotel normal, só que de 
gelo. Não há como não se impressionar. 

A inusitada construção é branca, transparente e costuma durar apenas o período do inverno, porque depois o gelo se 
derrete.  

 
 
18.   Numa noite, verificou-se que a temperatura externa era muito mais baixa que a temperatura do interior do hotel Ice. 
A diferença de temperatura entre o interior do hotel e seu exterior se deve ao fato de o gelo apresentar um valor baixo para  
a) o calor específico.    
b) a capacidade térmica.    
c) o coeficiente de atrito.    
d) o coeficiente de dilatação térmica.    
e) a constante de condutibilidade térmica.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
FIGURA 1 
 
O que é e quais as consequências boas e más do efeito estufa? 
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O efeito estufa é um fenômeno causado por gases (principalmente gás carbônico, clorofluorcarboneto, metano e óxido 
nitroso) que estão presentes na atmosfera desde a formação da Terra, há cerca de 4 bilhões de anos. São eles os responsáveis por 
absorver a radiação infravermelha vinda da Terra e permitir que a temperatura na superfície fique na média de 15 °C (veja o 
infográfico acima). Sem esses gases, a vida só seria viável para micróbios em regiões aquecidas por fontes geotermais. 
 

Publicada na Revista Nova Escola, edição 224, agosto de 2009. (adaptado)   
 

 
19.   Considerando a Figura 1 como referência, analise as proposições abaixo: 
I – O calor vindo do Sol chega à Terra pelo processo de condução. 
II – O calor que é emitido pela Terra propaga-se pela atmosfera pelos processos de convecção e radiação. 
III – A radiação infravermelha é mais energética que a radiação visível. 
 
Considerando as proposições apresentadas, assinale a alternativa correta.  
a) Apenas as proposições I e II são verdadeiras.    
b) Apenas a proposição I é verdadeira.    
c) Apenas a proposição III é verdadeira.    
d) Apenas as proposições II e III são verdadeiras.    
e) Apenas a proposição II é verdadeira.    
  
20.   Ainda nos dias atuais, povos que vivem no deserto usam roupas de lã branca como parte de seu vestuário para se protegerem 

do intenso calor, já que a temperatura ambiente pode chegar a 50 ºC durante o dia. Para nós, brasileiros, que utilizamos a lã 
principalmente no inverno, a atitude dos povos do deserto pode parecer estranha ou equivocada, contudo ela pode ser explicada 
pelo fato de que:  

a) a lã é um excelente isolante térmico, impedindo que o calor externo chegue aos corpos das pessoas e a cor branca absorve toda 
a luz evitando que ela aqueça ainda mais as pessoas.    

b) a lã é naturalmente quente e, num ambiente a 50 ºC, ela contribui para resfriar um pouco os corpos das pessoas.    
c) a lã é um excelente isolante térmico, impedindo que o calor externo chegue aos corpos das pessoas e a cor branca reflete toda a 

luz, diminuindo assim o aquecimento da própria lã.    
d) a lã é naturalmente quente, e o branco é uma “cor fria.” Esses fatos combinados contribuem para o resfriamento dos corpos 

daquelas pessoas.    
  


