
 
Semana 2 SEMI ENEM MÓD 2 

 
1. Numa noite muito fria, você ficou na sala assistindo à 
televisão. 
Após algum tempo, foi para a cama e deitou-se debaixo 
das cobertas (lençol, cobertor e edredom). Você nota que 
a cama está muito fria, apesar das cobertas, e só depois 
de algum tempo o local se torna aquecido. 

 
Isso ocorre porque: 
a) o cobertor e o edredom impedem a entrada do frio que se 
encontra no meio externo; 
b) o cobertor e o edredom possuem alta condutividade térmica; 
c) o cobertor e o edredom possuem calor entre suas fibras, que, 
ao ser liberado, aquece a cama; 
d) o cobertor e o edredom não são aquecedores, são isolantes 
térmicos, que não deixam o calor liberado por seu corpo sair 
para o meio externo; 
e) sendo o corpo humano um bom absorvedor de frio, após 
algum tempo não há mais frio debaixo das cobertas. 
 
2. Para resfriar um líquido, é comum colocar a vasilha que o 
contém dentro de um recipiente com gelo, conforme a figura. 

  
Para que o resfriamento seja mais rápido, é conveniente que a 
vasilha seja metálica, em vez de ser de vidro, porque o metal 
apresenta, em relação ao vidro, um maior valor de: 
 
a) condutividade térmica. 
b) calor específico. 
c) coeficiente de dilatação térmica. 
d) energia interna. 
e) calor latente de fusão. 
 
3. Uma garrafa e uma lata de refrigerante permanecem durante 
vários dias em uma geladeira. Quando pegamos a garrafa e a 
lata com as mãos desprotegidas para retirá-las da geladeira, 
temos a impressão de que a lata está mais fria do que a garrafa. 
Isso é explicado pelo fato de: 
a) a temperatura do refrigerante na lata ser diferente da 
temperatura do refrigerante na garrafa; 

b) a capacidade térmica do refrigerante na lata ser 
diferente da capacidade térmica do refrigerante na 
garrafa; 
c) o calor específico dos dois recipientes ser diferente; 
d) o coeficiente de dilatação térmica dos dois 
recipientes ser diferente; 
e) a condutividade térmica dos dois recipientes ser 
diferente 

4. Em cada uma das situações descritas a seguir você 
deve reconhecer o processo de transmissão de calor 
envolvido: condução, convecção ou radiação. 
I. As prateleiras de uma geladeira doméstica são 
grades vazadas para facilitar a ida da energia térmica 
até o congelador por (...). 
II. O único processo de transmissão de calor que pode 
ocorrer no vácuo é a (...). 
III. Numa garrafa térmica, é mantido vácuo entre as 
paredes duplas de vidro para evitar que o calor saia ou 
entre por (...). 
Na ordem, os processos de transmissão de calor que 
você usou para preencher as lacunas são: 
 
a) condução, convecção e radiação; 
b) radiação, condução e convecção; 
c) condução, radiação e convecção; 
d) convecção, condução e radiação; 
e) convecção, radiação e condução. 
 
5. Usando os seus conhecimentos de transmissão de 
calor, analise as proposições e indique a que você acha 
correta. 
a) A condução térmica é a propagação do calor de uma 
região para outra com deslocamento do material 
aquecido. 
b) A convecção térmica é a propagação de calor que 
pode ocorrer em qualquer meio, inclusive no vácuo. 
c) A radiação térmica é a propagação de energia por 
meio de ondas eletromagnéticas e ocorre 
exclusivamente nos fluidos. 
d) A transmissão do calor, qualquer que seja o 
processo, sempre ocorre, naturalmente, de um 
ambiente de maior temperatura para outro de menor 
temperatura. 
e) As correntes ascendentes e descendentes na 
convecção térmica de um fluido são motivadas pela 
igualdade de suas densidades. 
 
6. Na praia, você já deve ter notado que, durante o dia, 
a areia esquenta mais rápido que a água do mar e, 
durante a noite, a areia esfria mais rápido que a água 
do mar. Isso ocorre porque o calor específico da água 
é maior que o da areia (a água precisa receber mais 
calor, por unidade de massa, para sofrer o mesmo 
aquecimento da areia). Esse fato explica a existência 
da brisa: 
a) do mar para a praia, à noite;  
b) da praia para o mar, durante o dia;  
c) do mar para a praia, durante o dia; 
d) sempre do mar para a praia; 
e) sempre da praia para o mar. 

 
7. Analisando uma geladeira doméstica, podemos 
afirmar: 



 
I. O congelador fica na parte superior para favorecer a 
condução do calor que sai dos alimentos e vai até ele. 
II. As prateleiras são grades vazadas (e não chapas 
inteiriças), para permitir a livre convecção das massas de 
ar quentes e frias no interior da geladeira. 
III. A energia térmica que sai dos alimentos chega até o 
congelador, principalmente, por radiação. 
IV. As paredes das geladeiras normalmente são 
intercaladas com material isolante, com o objetivo de 
evitar a entrada de calor por condução. 
 
Quais são as afirmativas corretas? 
a) Apenas a afirmativa I. 
b) Apenas as afirmativas I, II e III. 

c) Apenas as afirmativas I e III. 
d) Apenas as afirmativas II e IV. 
e) Todas as afirmativas. 

 
8. 

 
 Na região litorânea, durante o dia sopra a brisa marítima, à 
noite sopra a brisa terrestre. Essa inversão ocorre porque: 
a) o ar aquecido em contato com a terra sobe e produz uma 
região de baixa pressão, aspirando o ar que está sobre o mar, 
criando assim correntes de convecção e, à noite, ao perder 
calor, a terra se resfria mais do que o mar, invertendo o 
processo. 
b) o mar não conserva temperatura e, enquanto está em 
movimento, faz deslocar a brisa para a terra. 
c) o ar aquecido em contato com a terra sobe e produz uma 
região de alta pressão, resultando em uma diminuição da 
temperatura do ar que vem do mar por condução. 
d) a terra aquece-se durante a noite e faz com que o mar se 
aqueça também, movimentando as correntes terrestres. 
e) a terra e o mar interagem, pois o calor específico da terra, 
sendo muito maior que o da água, não permite que ela (terra) 
se resfrie mais rápido que o mar, permitindo, assim, que se 
formem correntes de convecção, que são responsáveis pelas 
brisas marítimas e terrestres. 
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