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Questão 01 (UNISA-SP) Uma panela com água está sendo aquecida num fogão. 
O calor das chamas se transmite através da parede do fundo da panela para a 
água que está em contato com essa parede e daí para o restante da água. Na 
ordem desta descrição, o calor se transmitiu predominantemente por: 

a) radiação e convecção 

b) radiação e condução 

c) convecção e radiação  

d) condução e convecção 

e) condução e radiação  
Questão 02 (UNIFENAS) A transmissão de calor por convecção só é possível: 

a) no vácuo 

b) nos sólidos 

c) nos líquidos 

d) nos gases 

e) nos fluidos em geral. 
 

Questão 03 Sobre a transmissão de calor por condução, é correto afirmar que: 

a) ocorre somente nos sólidos; 

b) pode ocorrer no vácuo; 

c) caracteriza-se pela transmissão de calor entre partículas em razão da diferença 
de temperatura; 

d) caracteriza-se pelo transporte de matéria entre regiões de um fluído em razão 
da diferença de densidade. 
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Questão 04 Observe as afirmações a seguir: 

1. O Sol aquece a Terra por meio do processo de _____________ térmica; 

2. As panelas são feitas de metal porque esses materiais têm maior 
capacidade de transmissão de calor por _______________; 

3. Os aparelhos de ar-condicionado devem ficar na parte superior de uma sala 
para facilitar o processo de __________________. 

As palavras que completam as frases acima corretamente de acordo com os 
princípios físicos dos processos de transmissão de calor são, respectivamente: 

a) condução, convecção, irradiação; 

b) convecção, irradiação, condução; 

c) irradiação, convecção, condução; 

d) irradiação, condução, convecção; 

e) condução, irradiação, convecção. 
 

Questão 05 UFSCar) Um recipiente cilíndrico de vidro tem área da base 
relativamente pequena se comparada com sua altura. Ele contém água em 
temperatura ambiente até quase a sua borda e é colocado sobre a chama de um 
fogão, como ilustra a figura. 

 

A transmissão do calor por meio das moléculas da água durante seu aquecimento 
ocorre apenas por 
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a) condução. 

b) convecção. 

c) irradiação. 

d) condução e convecção. 

e) convecção e irradiação. 
 

Questão 06 (Acafe-SC) Preparar um bom churrasco é uma arte e, em todas as 
famílias, sempre existe um que se diz bom no preparo. Em algumas casas, a 
quantidade de carne assada é grande e se come no almoço e no jantar. Para 
manter as carnes aquecidas o dia todo, alguns utilizam uma caixa de isopor 
revestida de papel alumínio. A figura a seguir mostra, em corte lateral, uma caixa 
de isopor revestida de alumínio com carnes no seu interior. 

 

Considerando o exposto, assinale a alternativa correta que completa as lacunas 
das frases a seguir. 

A caixa de isopor funciona como recipiente adiabático. O isopor tenta ______ a 
troca de calor com o meio por ________ e o alumínio tenta impedir _________. 

a) impedir - convecção - irradiação do calor 

b) facilitar - condução - convecção 

c) impedir - condução - irradiação do calor 

d) facilitar - convecção - condução 
 

Questão 07 Marque a alternativa correta a respeito dos processos de propagação 
de calor. 

a) Os processos de propagação de calor por condução e convecção ocorrem em 
todos os tipos de meios. 
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b) O processo de irradiação de calor ocorre somente no vácuo. 

c) A convecção é o processo de propagação de calor que proporciona o efeito 
das brisas marítimas. 

d) A condução térmica ocorre somente em líquidos. 

e) A irradiação é um processo de transferência de calor que ocorre por meio de 
ondas eletromagnéticas pertencentes ao espectro visível. 
 

Questão 08 Menino do Rio 
Menino do Rio, calor que provoca arrepio 

Dragão tatuado no braço, calção corpo aberto no espaço 
Coração de eterno flerte, adoro ver-te 
Menino vadio, tensão flutuante do rio 

Eu canto para Deus proteger-te 
O Havaí, seja aqui, tudo o que tu sonhares 

Todos os lugares, as ondas dos mares 
Pois quando eu te vejo eu desejo o teu desejo 

Menino do Rio, calor que provoca arrepio toma esta canção 
como um beijo. 

A música acima, de autoria de Caetano Veloso e interpretada por Baby Consuelo, 
foi composta em 1979. Logo na primeira frase, existe um contraste entre as 
palavras calor e arrepio, que é o efeito de eriçamento dos pelos do corpo por 
causa da sensação de frio. Marque a alternativa correta a respeito das trocas de 
calor entre os corpos. 

a) O calor é uma energia térmica em trânsito e é apenas transmitido por meios 
materiais. 

b) A sensação de frio é provocada pela perda de calor do corpo para o meio 
ambiente por meio do processo de convecção térmica. 

c) O calor é uma energia térmica em trânsito motivada pela igualdade de 
temperatura, que se transfere por meio de três processos: condução, convecção 
e irradiação térmica. 

d) O único processo de transferência de calor que ocorre no vácuo é a 
convecção. 

e) O calor que provoca arrepio pode ser entendido como o calor perdido pelo 
corpo de uma pessoa por meio do processo de condução térmica. 
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Questão 09 A difusividade térmica pode ser considerada como sendo 

 

a) a razão entre o calor conduzido por meio do material e o calor armazenado por 

unidade de volume. 

b) a razão entre o calor conduzido por meio do material e o intervalo de tempo 

transcorrido. 

c) a razão entre o calor armazenado por unidade de volume e o intervalo de tempo 

transcorrido. 

d) o produto entre o calor armazenado por unidade de volume e a difusão de calor 

pelo material. 

e) o produto entre o calor conduzido por meio do material e o intervalo de tempo 

transcorrido. 

 

 

Questão 10 Sobre o processo de transferência de calor por radiação, analise as 

afirmativas abaixo: 

 

 

 

I - A radiação emitida por um corpo negro é função do comprimento de onda, da 

temperatura e da direção. 

 

II - Na distribuição de Planck a radiação emitida varia continuamente com o comprimento 

de onda. 

 

III - Pela distribuição de Planck a radiação de corpo negro depende unicamente da 

temperatura. 

 

 

 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 

 

A II e III. 

B I. 

C II. 

D III. 

E I e II. 
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Questão 11        

 
 

Questão 12 

 
 

 

 

 

 

 

 “Não é o quão forte você bate, é o quão forte você pode apanhar, e continuar 

avançando.” 

Rocky Balboa 


