
 

01. O K2, segunda maior montanha do mundo, pico de 8611m, 

localizada na fronteira entre o Paquistão e a China, é considerada 

por muitos alpinistas a montanha mais difícil e a mais perigosa do 

mundo. 

 
Considere que, no pico, a temperatura pode variar de –30°C 
durante o dia para –40°C durante a noite. Essa variação de 
temperatura na escala 
Fahrenheit é igual a: 
a) –18        b) 14       c) 18       d) –94       e) –14 
 
02. Um termômetro construído com escala X mede  –20°X para a 
temperatura de fusão do gelo no nível do mar e 40°X, para uma 
temperatura ambiente de 25°C. 
Considerando-se essa informação, é correto afirmar que a 
temperatura de vaporização da água, em °X, no nível do mar, é 
a) 60         b) 80      c) 120      d) 180      e) 220 
 
03. O coeficiente de dilatação linear do aço é 1,1 x 10–5 °C–1. Os 
trilhos de uma via férrea têm 12m cada um na temperatura de 0°C. 
Sabendo-se que a temperatura máxima na região onde se encontra 
a estrada é 40°C, o espaçamento mínimo entre dois trilhos 
consecutivos deve ser, aproximadamente, de: 
a) 0,40cm  
b) 0,44cm  
c) 0,46cm 
d) 0,48cm  
e) 0,53cm 
 
04.Uma barra metálica possui a 10°C o comprimento de 100m e 
sofre uma dilatação linear (∆ℓ) com a variação de temperatura 
(∆𝜃), de acordo com o diagrama ao lado. 

 
A 110°C, o comprimento dessa barra será: 

a) 100,006m  
b) 100,012m  
c) 100,06m 
d) 100,12m  
e) 101,2m 
 
05. Uma chapa de alumínio (𝛼 = 2,2 . 10–5 °C–1) inicialmente a 20°C, 
é utilizada numa tarefa doméstica no interior de um forno aquecido 
a 270°C. 
Após o equilíbrio térmico, sua dilatação superficial, em relação à 
área inicial, foi de: 
a) 0,55%     b) 1,1%   c) 1,65%   d) 2,2%   e) 4,4% 
 
06. O volume de um bloco metálico sofre um aumento de 0,60% 
quando sua temperatura varia de 200°C. O coeficiente de dilatação 
linear médio desse metal, em °C–1, vale 
a) 1,0 . 10–5  
b) 3,0 . 10–5  
c) 1,0 . 10–4 
d) 3,0 . 10–4  
e) 3,0 . 10–3 
 
07. Uma companhia compra 1,0 x 104 litros de petróleo a 30°C. Se 
o petróleo, cujo coeficiente de dilatação volumétrica é 9,0 x 10–4°C–

1, for vendido à temperatura de 10°C, qual a perda da companhia, 
em litros? 
a) 9,0 . 10–3ℓ  
b) 1,8 . 10–2 ℓ  
c) 2,7 . 10–2 ℓ 
d) 90ℓ  
e) 180 ℓ 
 

08. Um atleta envolve sua perna com uma bolsa de água quente, 

contendo 600g de água à temperatura inicial de 90°C. Após 4,0 

horas, ele observa que a temperatura da água é de 42°C. A perda 

média de energia da água por unidade de tempo é: (c = 1,0cal/g°C) 

a) 2,0cal/s 

b) 18cal/s 

c) 120cal/s 

d) 8,4cal/s 

e) 1,0cal/s 

 

09. Um recipiente de capacidade térmica 50cal/°C contém 200g de 

água a 40°C. Introduzem-se no recipiente 50g de gelo a 0°C. 

Admitindo-se que não há trocas de calor com o ambiente, a 

temperatura final de equilíbrio, em°C, é: 

a) 24 b) 20 c) 15 d) 12 e) zero 

 

Dados:calor especifico sensivel da agua =1,0cal/g°C; calor 

especifico latente de fusao do gelo = 80cal/g. 

 

10..A respeito dos processos de transmissão de calor, considere: 
 
I. Na convecção, o calor é transferido de um lugar para outro tendo como 
agentes os próprios fluidos; 
II.Na condução, ocorre a transferência de energia cinética entre as 
partículas; 
III.Na irradiação, o calor é transmitido sob a forma de ondas 
eletromagnéticas. 
É CORRETO o contido em 

a) I, apenas. 
b) II, apenas. 
c) I e II, apenas. 
d) II e III, aenas. 
e) I, II e III. 
 

11.Uma parede de concreto com 9,0 m2 de área e 10,0 cm de espessura 



tem coeficiente de condutibilidade térmica K = 2,0 x 10–3 cal/(s.cm.ºC). 
Sabendo-se que, em um determinado momento, a diferença de 
temperatura entre suas faces é de 5,0 ºC, a quantidade de  calor que flui, no 
regime estacionário, através da parede durante 10,0 minutos, em calorias, 
é 
A) 5,4.      B) 54.      C) 540.      D) 5 400.        E) 54 000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABARITO MED + 1 MÓDULO 2 

1.a 2.e 3.e 4.d 5.b 6.a 7.e 8.a 9.b 10. E 11.E 


