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FOLHA 11 
 

01. (G1 - ifsc 2011) A lei de Fourier, ou lei da condução térmica 
serve para analisar e quantificar o fluxo de calor através de um 
sólido. Ele relaciona esse fluxo de calor com o material, com a 
geometria do corpo em questão e à diferença de temperatura na 
qual está submetido. 
Para aumentar o fluxo de calor de um corpo, sem alterar o material 
e a diferença de temperatura, deve-se... 
a) manter a área da secção transversal e aumentar a espessura 
(comprimento) do corpo. 
b) aumentar a área da secção transversal e a espessura 
(comprimento) do corpo. 
c) diminuir a área da secção transversal e a espessura 
(comprimento) do corpo. 
d) diminuir a área da secção transversal e aumentar a espessura 
(comprimento) do corpo. 
e) aumentar a área da secção transversal e diminuir a espessura 
(comprimento) do corpo. 
 

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO: 
Texto para a questão a seguir. 
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. 
02. (Unicamp 2019) 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 

22 ,A m  a face superior está na superfície a uma temperatura 

constante 
AT  e a face inferior está a uma profundidade d  a uma 

temperatura constante ,BT  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 ( ),  

por condução da face superior para a face inferior, é  
aproximadamente constante 

e dada por ,A BT T
kA

d


   

em que 0,6
W

k
m C




 é a 

condutividade térmica da 

água. Assim, a razão A BT T

d


  

 

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   é igual a 

Dados: Se necessário, use aceleração da gravidade 
210 ,g m s  aproxime 3,0   e 51 10 .atm Pa  

a) 0,03 .W  

b) 0,05 .W  

c) 0,40 .W  

d) 1,20 .W  

 
 
 
 
03. (Uem 2018) Assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 
01) O valor de calor específico de uma determinada substância 
química é sempre constante e não depende do estado de 
agregação da matéria. 
02) Corpos de mesmo material e sujeitos às mesmas condições 
termodinâmicas, mas de massas diferentes, possuem calor 
específico diferentes. 
04) A capacidade térmica de um corpo depende de sua 
composição química e de sua massa. 
08) O ferro possui maior condutividade térmica do que a água, no 
entanto a água possui maior calor específico do que o ferro. 
16) O calor pode ser transmitido entre dois corpos separados por 
vácuo por meio de radiação térmica. 
 
04. (Upe-ssa 2 2016) É muito comum o amplo uso de aparelhos 
de ar-condicionado durante o verão intenso do Recife. Nessa 

cidade, uma residência possui uma parede de área 240 m  e 

espessura 20 ,cm  separando o ambiente interior do exterior. Se 

a temperatura externa é de 33 C  e deseja-se manter a interna 

igual a 23 ,C  qual será o gasto por hora de aparelho ligado, 

considerando-se, apenas, essa parede separadora? 
 
Dados: A condutividade térmica da parede é igual a 

31,25 10 ( ),kW mK  e o custo da energia elétrica em kWh  é de 

$ 0,60.R  

a) $ 0,30.R  

b) $ 0,90.R  

c) $ 1,20.R  

d) $ 1,50.R  

e) $ 2,50.R  

 
 
 
 
 
05. (Enem 2016) Num experimento, um professor deixa duas 
bandejas de mesma massa, uma de plástico e outra de alumínio, 
sobre a mesa do laboratório. Após algumas horas, ele pede aos 
alunos que avaliem a temperatura das duas bandejas, usando 
para isso o tato. Seus alunos afirmam, categoricamente, que a 
bandeja de alumínio encontra-se numa temperatura mais baixa. 
Intrigado, ele propõe uma segunda atividade, em que coloca um 
cubo de gelo sobre cada uma das bandejas, que estão em 
equilíbrio térmico com o ambiente, e os questiona em qual delas 
a taxa de derretimento do gelo será maior. 
O aluno que responder corretamente ao questionamento do 
professor dirá que o derretimento ocorrerá 
a) mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem uma 
maior condutividade térmica que a de plástico. 
b) mais rapidamente na bandeja de plástico, pois ela tem 
inicialmente uma temperatura mais alta que a de alumínio. 
c) mais rapidamente na bandeja de plástico, pois ela tem uma 
maior capacidade térmica que a de alumínio. 
d) mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem um 
calor específico menor que a de plástico. 
e) com a mesma rapidez nas duas bandejas, pois apresentarão a 
mesma variação de temperatura. 
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06. (Acafe 2015) A esterilização a seco é um método muito 
utilizado para esterilizar os equipamentos manuais dos hospitais 
como pinças e bisturis. Basicamente, no processo de 
esterilização, é usada uma estufa que pode alcançar altas 
temperaturas e possui isolamento por meio da lã de vidro. 

 
Considere uma estufa com 0,3 0,3 0,3m m m   de dimensões 

internas que esteja em trabalho contínuo. A temperatura no 

interior da estufa está a 180 C  e o isolamento das paredes é 

conseguido com lã de vidro de condutividade térmica de 
210 / . .cal s m C   e espessura de 0,08 .m  

Sabendo que a temperatura da sala onde esta a estufa é de 30 ,C  

a alternativa correta que indica a quantidade de calor transferida, 

em calorias, do interior da estufa para a sala, em 32 ,s  em cada 

face da estufa, é. 

a) 28  

b) 45  

c) 36  

d) 54  

 
 

07. (Ufsm 2015) Em 2009,  foi construído na Bolívia um hotel com 

a seguinte peculiaridade: todas as suas paredes são formadas por 
blocos de sal cristalino. Uma das características físicas desse 
material é sua condutividade térmica relativamente baixa, igual a 

6 / ( ).W m C   A figura a seguir mostra como a temperatura varia 

através da parede do prédio. 

 

Qual é o valor, em 2/ ,W m  do módulo do fluxo de calor por 

unidade de área que atravessa a parede? 

a) 125.  

b) 800.  

c) 1200.  

d) 2400.  

e) 3000.  

 
 
 

08. (Fuvest 2014) Um contêiner com equipamentos científicos é 
mantido em uma estação de pesquisa na Antártida. Ele é feito com 
material de boa isolação térmica e é possível, com um pequeno 
aquecedor elétrico, manter sua temperatura interna constante, 

20 ,Ti C   quando a temperatura externa é 40 .eT C    As 

paredes, o piso e o teto do contêiner têm a mesma espessura, 

26 ,cm   e são de um mesmo material, de condutividade térmica 

0,05 / ( ).k J s m C     Suas dimensões internas são 32 3 4 .m   

Para essas condições, determine 
a) a área A da superfície interna total do contêiner; 
b) a potência P do aquecedor, considerando ser ele a única fonte 
de calor; 
c) a energia E, em kWh, consumida pelo aquecedor em um dia. 

Note e adote: 
 

A quantidade de calor por unidade de tempo ( )  que flui 

através de um material de área A, espessura 

condutividade térmica k, com diferença de temperatura 

T  entre as faces do material, é dada por: / .kA T     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09. (Ufsm 2014) O inverno é caracterizado pela ocorrência de 
baixas temperaturas, especialmente nas regiões ao sul do Brasil. 
Por essa razão, é alto o índice de incidência de doenças 
respiratórias, de modo que a primeira recomendação é manter-se 
abrigado sempre que possível e agasalhar-se adequadamente. 
Considerando os aspectos termodinâmicos dos fenômenos 
envolvidos, analise as afirmações: 
I. Os aquecedores devem ser mantidos próximos ao piso do 
ambiente, porque a condutividade térmica do ar é maior quando 
próxima à superfície da Terra. 
II. Energia é transferida continuamente entre o corpo e as suas 
vizinhanças por meio de ondas eletromagnéticas. 
III. O ato de encolher-se permite às pessoas diminuir sua área 
exposta ao ambiente e, consequentemente, diminuir a perda de 
energia. 
Está(ão) correta(s) 
a) apenas I. 
b) apenas II. 
c) apenas I e III. 
d) apenas II e III. 
e) I, II e III. 
 

10. (Enem PPL 2012) Um aquecedor solar consiste 
essencialmente em uma serpentina de metal, a ser exposta ao 
sol, por meio da qual flui água a ser aquecida. A parte inferior da 
serpentina é soldada a uma chapa metálica, que é o coletor solar. 
A forma da serpentina tem a finalidade de aumentar a área de 
contato com o coletor e com a própria radiação solar sem 
aumentar muito o tamanho do aquecedor. O metal, sendo bom 
condutor, transmite e energia da radiação solar absorvida para as 
paredes internas e, daí, por condução, para a água. A superfície 
deve ser recoberta com um material, denominado material seletivo 
quente, para que absorva o máximo de radiação solar e emita o 
mínimo de radiação infravermelha. Os quadros relacionam 
propriedades de alguns metais/ligas metálicas utilizados na 
confecção de aquecedores solares: 

Material metálico Condutividade térmica 
(W/m K) 

Zinco 116,0 

Aço 52,9 

cobre 411,0 
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Material seletivo quente 
Razão entre a absorbância de 
radiação solar e a emitância 
de radiação infravermelha 

A. Óxido e sulfeto de níquel 
e zinco aplicados sobre 
zinco 

8,45 

B. Óxido e sulfeto de níquel 
e zinco sobre  
ferro galvanizado 

7,42 

C. Óxido de cobre em  
alumínio anodizado 

7,72 

ACIOLI, J. L. Fontes de energia. Brasília: UnB,1994. Adaptado. 

Os aquecedores solares mais eficientes e, portanto, mais atrativos 
do ponto de vista econômico, devem ser construídos utilizando 
como material metálico e material seletivo quente, 
respectivamente, 
a) aço e material seletivo quente A. 
b) aço e material seletivo quente B. 
c) cobre e material seletivo quente C. 
d) zinco e material seletivo quente B. 
e) cobre e material seletivo quente A. 
 
11. (Unimontes 2011) Duas barras metálicas de comprimentos L1 
e L2, de materiais diferentes, estão acopladas (ver figura abaixo). 
A barra de comprimento L1 possui condutividade térmica k1, e a 
barra de comprimento L2 possui condutividade térmica k2, sendo 
k1 > k2. As duas extremidades são mantidas a temperaturas fixas 
e diferentes, T1 e T2. Considere as três seções retas destacadas 
na figura. A seção reta 1 está na barra 1; a 2, na barra 2; a 3, na 
interface ou região de acoplamento das barras. 

 
Pode-se afirmar corretamente que 
a) o fluxo de calor na seção reta 1 é maior que o fluxo de calor na 
seção reta 2. 
b) o fluxo de calor na seção reta 2 é maior que o fluxo de calor na 
seção reta 1. 
c) o fluxo de calor na interface é nulo. 
d) o fluxo de calor é o mesmo em qualquer uma das três seções 
retas. 
 
12. (Upe 2010) Uma das extremidades de uma barra metálica 
isolada é mantida a 100 ºC, e a outra extremidade é mantida a 0 
ºC por uma mistura de gelo e água. A barra tem 60,0 cm de 
comprimento e uma seção reta com área igual a 1,5 cm2. O calor 
conduzido pela barra produz a fusão de 9,0 g de gelo em 10 
minutos. A condutividade térmica do metal vale em W/mK: 
Dado: calor latente de fusão da água = 3,5 x 105 J/kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. (Unesp 2009) As constantes termodinâmicas da madeira são 
muito variáveis e dependem de inúmeros fatores. No caso da 

condutividade térmica  mk , um valor aceitável é 

 0,15 / .ºmk W m C , para madeiras com cerca de 12% de 

umidade. Uma porta dessa madeira, de espessura 23,0 10d m   

e área 22,0 S m , separa dois ambientes a temperaturas de 20 

ºC e 30 ºC. Qual o intervalo de tempo necessário para que 300 J 
de calor atravessem essa porta, de um ambiente para outro, 
supondo que, durante a transferência de calor, as temperaturas 
dos ambientes não se alterem? 

Expressão do fluxo de calor, em unidades do SI:
Q S T

t d

 



, onde 

t  é o tempo e T  é a variação de temperatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO: 
Dois cubos metálicos com dimensões idênticas, um de ouro (A), 
outro de chumbo (B), estão sobre uma placa aquecedora, 
inicialmente em temperatura ambiente. 
A tabela a seguir apresenta algumas das propriedades térmicas 
desses dois materiais. 

Propriedades térmicas 
A 
ouro 

B 
chumbo 

Condutividade térmica ( )W m K  317 35 

Coeficiente de dilatação linear 6(10 )K  15 29 

Calor específico ( )J kg K  130 130 

Densidade / Massa específica 3( )kg m  19600 11400 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do 
texto a seguir, na ordem em que aparecem. 
 
14. (Ufrgs 2008) No topo de cada cubo é colocada uma cabeça 
de fósforo que fica em contato direto com o cubo. Os dois cubos 
são aquecidos a uma temperatura final levemente superior à de 
ignição do fósforo. 
Com base nos dados da tabela, conclui-se que o fósforo acenderá 
primeiro no cubo ________ e que a aresta do cubo A será 
_________ do cubo B no estado de equilíbrio térmico. 
a) A - menor que a 
b) A - maior que a 
c) B - maior que a 
d) B - menor que a 
e) A - igual à 
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15. (Unicamp 2007) Nas regiões mais frias do planeta, camadas 
de gelo podem se formar rapidamente sobre um volume de água  
a céu aberto. A figura a seguir mostra 
um tanque cilíndrico de água cuja área 
da base é A = 2,0 m2, havendo uma 
camada de gelo de espessura L na 
superfície da água. O ar em contato 
com o gelo está a uma temperatura  
Tar = - 10 °C, enquanto a temperatura 
da água em contato com o gelo é  
Tag = 0,0 °C.  
a) O calor é conduzido da água ao ar através do gelo. O fluxo de 
calor ϕcal, definido como a quantidade de calor conduzido por 
unidade de tempo, é dado por ϕcal = kA (Tag - Tar)/L, onde  
k = 4,0 × 10-3 cal/(s cm °C) é a condutividade térmica do gelo. Qual 
é o fluxo de calor ϕcal quando L = 5,0 cm?
b) Ao solidificar-se, a água a 0 °C perde uma quantidade de calor 
que é proporcional à massa de água transformada em gelo. A 
constante de proporcionalidade Ls é chamada de calor latente de 
solidificação. Sabendo-se que o calor latente de solidificação e a 
densidade do gelo valem, respectivamente, Ls = 80 cal/g e ρg = 
0,90 g/cm3, calcule a quantidade de calor trocado entre a água e 
o ar para que a espessura do gelo aumente de 5,0 cm para 15 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO: 
 A história da maioria dos municípios gaúchos coincide com a 
chegada dos primeiros portugueses, alemães, italianos e de 
outros povos. No entanto, através dos vestígios materiais 
encontrados nas pesquisas arqueológicas, sabemos que outros 
povos, anteriores aos citados, protagonizaram a nossa história. 
 Diante da relevância do contexto e da vontade de valorizar o 
nosso povo nativo, "o índio", foi selecionada a área temática 
CULTURA e as questões foram construídas com base na obra Os 
Primeiros Habitantes do Rio Grande do Sul (Custódio, L. A. B., 
organizador. Santa Cruz do Sul: EDUNISC; IPHAN, 2004). 
 
16. (Ufsm 2006) "Os habitantes dos cerritos, com o tempo, foram 
aprendendo a plantar e a moldar potes de barro cozido." 
Os índios usavam panelas de barro. Modernamente usamos 
panelas de metais, como alumínio e aço inoxidável, com cabos de 
madeira ou baquelite. Os metais são ________________ de 
energia na forma de calor, pois possuem ___________ 
condutividade térmica. O material do cabo possui ___________ 
condutividade térmica. 
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. 
a) bons condutores - baixa - baixa 
b) maus condutores - baixa - alta 
c) bons condutores - alta - alta 
d) maus condutores - baixa - baixa 
e) bons condutores - alta - baixa 
 
17. (Ufv 2000) Uma mesa de madeira e uma de metal são 
colocadas em uma mesma sala fechada, com temperatura 
constante. Depois de alguns dias, um estudante entra sala e 
coloca uma das mãos na mesa de madeira e a outra na de metal. 
O estudante, afirma, então, que a mesa de metal está mais fria do 
que a mesa de madeira, isto é, a uma temperatura menor do que 
esta. Em relação a esta afirmação pode-se dizer: 

a) O estudante está correto. A condutividade térmica do metal é 
menor do que a da madeira e portanto, nesse caso, o metal 
sempre estará a uma temperatura menor do que a da madeira. 
b) O estudante está correto. A condutividade térmica do metal é 
maior do que a da madeira e portanto, nesse caso, o metal sempre 
estará a uma temperatura menor do que a da madeira. 
c) O estudante está errado. A mesa de madeira sempre estará 
mais fria do que a do metal, mas isto só poderá ser verificado com 
o uso de um termômetro preciso. 
d) O estudante está errado. As duas mesas estão à mesma 
temperatura mas a mesa de metal parece mais fria do que a de 
madeira, devido ao fato da condutividade térmica do metal ser 
maior do que a da madeira. 
e) O estudante está errado. As duas mesas estão à mesma 
temperatura, mas a mesa de metal parece mais fria do que a de 
madeira devido ao fato da condutividade térmica do metal ser 
menor do que a da madeira. 
 

18. (Enem 2000) Uma garrafa de vidro e uma lata de alumínio, 
cada uma contendo 330mL de refrigerante, são mantidas em um 
refrigerador pelo mesmo longo período de tempo. Ao retirá-las do 
refrigerador com as mãos desprotegidas, tem-se a sensação de 
que a lata está mais fria que a garrafa. É correto afirmar que: 
a) a lata está realmente mais fria, pois a cidade calorífica da 
garrafa é maior que a da lata. 
b) a lata está de fato menos fria que a garrafa, pois o vidro possui 
condutividade menor que o alumínio. 
c) a garrafa e a lata estão à mesma temperatura, possuem a 
mesma condutividade térmica, e a sensação deve-se à diferença 
nos calores específicos. 
d) a garrafa e a lata estão à mesma temperatura, e a sensação é 
devida ao fato de a condutividade térmica do alumínio ser maior 
que a do vidro. 
e) a garrafa e a lata estão à mesma temperatura, e a sensação é 
devida ao fato de a condutividade térmica do vidro ser maior que 
a do alumínio. 
 

19. (Ufmg 1997) Um cozinheiro quer comprar uma panela que 
esquente rápida e uniformemente. 
Ele deve procurar uma panela feita de um material que tenha 
a) alto calor específico e alta condutividade térmica. 
b) alto calor específico e baixa condutividade térmica. 
c) baixo calor específico e alta condutividade térmica. 
d) baixo calor específico e baixa condutividade térmica. 
 

20. (Uece 1996) O clima de regiões próximas de grandes massas 
de água, como mares e lagos, caracteriza-se por uma grande 
estabilidade térmica, ao contrário de regiões no interior do 
continente, onde há acentuadas variações de temperatura entre o 
dia e a noite. A propriedade que torna a água um regulador de 
temperatura é: 
a) sua grande condutividade térmica 
b) sua grande densidade 
c) seu elevado calor específico 
d) seu pequeno calor específico 
 

GABARITO 
 

01. E 02. A 03. 04 + 08 + 16 = 28. 04. D 
05. A 06. D 07. D   
 

08. a) 2 52 m .A   b) P 0,6 kW.  
 

09. D 10. E 11. D 12. E  
 

13. t 3 .s   

14. A 

15. a) 21,6 10  cal/s    

      b) 71,44 10  calQ    
 

16. E 17. D 
18. D 19. C 
20. C 

RESOLUÇÃO DA PROVA 
MENSAL 

 
 


