
QUESTÃ 01 – Valor 0,5 

(G1 – cftmg_modificada)  Um termômetro de mercúrio apresenta no ponto de fusão da água uma coluna 
de 20 mm de altura e, no ponto de ebulição, 80 mm. A uma temperatura de 92 °F, CALCULE a coluna 
de mercúrio desse termômetro, em mm. 

 

 

 

QUESTÃ 02 – Valor 0,5 

(G1 – cftmg_modificada)  O gráfico abaixo mostra como estão 
relacionadas as escalas termométricas Celsius e Fahrenheit. 

No inverno, a temperatura, na cidade de Nova York, chega atingir o 
valor de 10,4 ºF. CALCULE, na escala Celsius, esse valor 
correspondente. 
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QUESTÃ 03 – Valor 1,0 

(Epcar (Afa) 2013)  No gráfico a seguir, está representado o comprimento L de duas barras A e B em 
função da temperatura .θ  

Sabendo-se que as retas que representam os comprimentos da barra A e 
da barra B são paralelas. RELACIONE matematicamente o coeficiente de 
dilatação linear da barra A com o coeficiente linear da barra B. Qual a razão 
entre os coeficientes da barra A e da barra B? 

 

 

 

 

QUESTÃ 04 – Valor 0,5 

(Unisc)  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? JUSTIFIQUE. 

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.    

  

QUESTÃ 05 – Valor 0,5 

(G1 - ifce)  Um bloco em forma de cubo possui volume de 400 cm3 a 0°C e 400,6 cm3 a 100°C. O 
coeficiente de dilatação linear do material que constitui o bloco, em unidades °C-1, vale: 

Deixe indicado os cálculos.  

A) 4x10-5.    

B) 3x10-6.    

C) 2x10-6.    

D) 1,5x10-5.    

E) 5x10-6.    

  



QUESTÃ 06 – Valor  1,0 

Considere uma certa massa de um gás ideal que sofre os seguintes processos termodinâmicos: isobárico, 
isotérmico, isocórico (isovolumétrico).  

EXPLIQUE o que ocorre com a densidade do gás ideal para cada um destes processos. 

 

 

 

 

QUESTÃ 07 – Valor 1,0 

(Ifsp)  No alto de uma montanha a 8 ºC, um cilindro munido de um êmbolo móvel de peso desprezível 
possui 1 litro de ar no seu interior. Ao levá-lo ao pé da montanha, cuja pressão é de 1 atmosfera, o 
volume do cilindro se reduz a 900 cm3 e sua temperatura se eleva em 6 ºC. A pressão no alto da 
montanha é aproximadamente, em atm, de: Deixe indicado os cálculos. 

A) 0,66.    

B) 0,77.    

C) 0,88.    

D) 0,99.    

E) 1,08. 

QUESTÃ 08 – Valor 0,5 

(G1 - cps 2015)  Um dos materiais que a artista Gilda Prieto utiliza em suas 
esculturas é o bronze. Esse material apresenta calor específico igual a 
0,09cal / (g C),   ou seja, necessita-se de 0,09  caloria para se elevar em 1 grau 

Celsius a temperatura de 1 grama de bronze. 

Se a escultura apresentada tem uma massa de bronze igual a 300 g,  para que essa 

massa aumente sua temperatura em 2 C,  deve absorver uma quantidade de calor, 

em calorias, igual a  

A) 6.     

B) 18.     

C) 27.     

D) 36.     

E) 54.  

  



QUESTÃ 09 – Valor 1,0 

(G1 - ifpe)  Uma amostra de determinada substância com massa 30 g encontra-se inicialmente no 
estado liquido, a 60°C. Está representada pelo gráfico abaixo a temperatura dessa substância em 
função da quantidade de calor por ela cedida. 

Analisando esse gráfico, é correto afirmar que: 

  

A) a temperatura de solidificação da substância é 10°C.    

B) o calor específico latente de solidificação é –1,0 cal/g.    

C) o calor específico sensível no estado líquido é 1/3 cal/g°C.    

D) o calor específico sensível no estado sólido é 1/45 cal/g°C.    

E) ao passar do estado líquido a 60°C para o sólido a 10°C a substância perdeu 180 cal.    

 

QUESTÃ 10 – Valor 0,5 

O gráfico a seguir mostra a variação da elongação de uma onda transversal com a distância 
percorrida por ela: 

 

QUAL o comprimento e a amplitude da onda. 

  



QUESTÃ 11 – Valor 0,5 

A figura representa a propagação de uma onda ao 
longo de uma corda com frequência de 20 Hz. 

CALCULE a velocidade de propagação dessa onda. 

 

 

 

 

QUESTÃ 12 – Valor 0,5 

A figura representa um trecho de uma 
onda que se propaga a uma 
velocidade de 300 m/s: 

Para esta onda, CALCULE a 
amplitude, o comprimento de onda, a 
frequência e o período desta onda. 

 

 

 

 

QUESTÃ 13 – Valor 0,5 

Em 1851, o francês Jean Bernard Foucault realizou uma experiência 
simples e engenhosa que demonstrou a rotação da Terra. No Panthéon 
de Paris, ele montou um pêndulo que oscilava com período de 
aproximadamente 16 segundos. 

Abandonado da posição mostrada na figura 1, um pêndulo igual ao de 
Foucault passará pela terceira vez pela posição mostrada na figura 2 
após um intervalo de tempo, em segundos, igual a 

a) 12. 

b) 24. 

c) 28. 

d) 16. 

e) 20. 

  



QUESTÃ 14 – Valor 0,5 

Assinale o que for correto a respeito de pêndulos simples. 

I – O período de oscilação completo ocorre quando o pêndulo sai da posição inicial e atinge o ponto 
diametralmente oposto. 

II – A frequência de oscilação é diretamente proporcional ao comprimento do fio que compõe o pêndulo. 

III – A energia mecânica no ponto mais baixo da trajetória é exclusivamente cinética. 

IV – As dimensões do corpo preso ao fio são desprezíveis quando comparadas ao comprimento deste. 

As afirmações verdadeiras são: 

a) I e II 

b) II e III 

c) III e IV 

d) IV e I 

e) I e III 

 

QUESTÃ 15 – Valor 1,0 

Determine o período de oscilação de um pêndulo simples que possui comprimento de 1 m, oscilando em 
um local onde a aceleração da gravidade corresponde a 16 m/s2. 

Dados: π = 3 

a) 1,5 

b) 2,0 

c) 2,5 

d) 1,0 

e) 1,2 

 


