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LISTA DE EXERCÍCIOS PARA EXAME FINAL DE FÍSICA 

 

2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 

 

TURMA 22A, 22B e 22 C 

 

PROF. GUILHERME AMORIM 

PROF. CLÁUDIA QUINTANA 

 

Conteúdos para Exame Final: 

 

 Hidrostática; 

 Energia Térmica, calor e Temperatura; 

 Dilatação térmica, calorimetria e estados físicos; 

 Transmissão de Calor; 

 Introdução ao estudo dos gases; 

 O trabalho de um gás e a primeira lei da Termodinâmica; 

 As máquinas térmicas e a segunda lei da Termodinâmica; 

 Princípios da Óptica Geométrica; 

 Reflexão da luz: Espelhos planos e espelhos esféricos; 

 Refração da luz; 

 

1. Um corpo de massa 20 kg e volume 2 × 10−3 𝑚³ é totalmente mergulhado num líquido de 

densidade 8 × 103 𝑘𝑔/𝑚³, num local onde 𝑔 = 10 𝑚/𝑠². Determine: 

a) a intensidade do empuxo sofrido; 

 

b) a intensidade de seu peso aparente; 

 

2. O mergulho profundo pode causar problemas de saúde ao mergulhador devido à alta pressão. Num 

mar de águas calmas, 

 

I. a pressão sobre o mergulhador aumenta aproximadamente 1 atm a cada 10 m de profundidade. 

II. o módulo da força de empuxo que atua sobre o mergulhador cresce linearmente com a 

profundidade. 

III. a diferença de pressão entre os pés e a cabeça do mergulhador, num mergulho vertical, é 

praticamente independente da profundidade. 

 

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. 

 

Texto para as questões 3 e 4: 

AQUAMAN, super-herói das histórias em quadrinhos da Empresa DC Comics, surgiu no ano de 1940, 

em um ambiente pouco explorado pelo homem devido às grandes pressões envolvidas, o oceano.  
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"Aquaman tem uma série de poderes sobre-humanos, a maioria dos quais derivam de que ele está 

adaptado a viver nas profundezas do oceano. Ele tem capacidade de respirar debaixo d'água. Ele 

possui resistência sobre-humana alta o suficiente para permanecer sem danos pela imensa pressão e 

temperatura e pela temperatura fria do oceano." (Wikipédia). 

 

3. Qual é a pressão exercida sobre o Aquaman quando ele está a uma profundidade de 3000 m no 

mar? Considere a densidade da água do mar igual 1,03 g/cm³. 

 

4. Caso ele perceba que há alguém em perigo a uma profundidade de 2000 m, em relação ao nível do 

mar, qual seria a diferença de pressão exercida sobre o corpo do Aquaman caso ele atenda esse 

chamado? 

 

5. Um barco pesqueiro, cuja massa é 710 kg, navegando rio abaixo, chega ao mar, no local em que a 

densidade da água do mar é 5,0% maior do que a densidade da água do rio. O que ocorre com a parte 

submersa do barco quando este passa do rio para o mar? 

 

(A) Aumenta, pois o barco desloca um maior volume de água. 

(B) Diminui, pois o empuxo diminui. 

(C) Diminui, pois o barco desloca um menor volume de água. 

(D) Aumenta, pois o empuxo aumenta. 

(E) Não se altera, pois o empuxo é o mesmo. 

 

6. Um objeto de volume 26 cm³ encontra-se totalmente imerso em um líquido de densidade igual a 

1000 kg/m³. Calcule o empuxo do líquido sobre o objeto? 

 

7. Sobre os estudos e as conclusões relativas à Lei de Arquimedes, assinale a alternativa correta. 

(A) O peso do corpo é sempre maior que o empuxo. 

(B) Um corpo mergulhado em um fluido de menor densidade recebe um empuxo igual ao seu peso. 

(C) O corpo afundará sempre que o seu peso for menor que o empuxo. 

(D) O empuxo é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. 

(E) Variando a pressão em um ponto qualquer do fluido, todos os demais pontos sofrerão a mesma 

variação. 

 

8. (UFRGS) A ideia da existência da pressão atmosférica surgiu no século XVII. Até então, o 

comportamento dos fluidos era explicado com base na teoria aristotélica, segundo a qual a natureza 

tem horror ao vácuo. Por exemplo, de acordo com essa teoria, um líquido não escorre do recipiente, 

a menos que entre ar no lugar do líquido que sai. Se o ar não puder entrar e, por hipótese, o líquido 

sair, vai formar-se vácuo no interior do recipiente; portanto, como a natureza tem horror ao vácuo, o 

líquido não sai. 

Torricelli duvidou dessa teoria e a refutou através de um célebre experimento com o qual demonstrou, 

entre outras coisas, que a natureza não tem horror ao vácuo, como bem sabemos nos dias de hoje. 

Partindo da ideia de que existe uma pressão atmosférica, ele lançou uma nova teoria que implicava, 

entre outras, as seguintes afirmações. 

I. A camada de ar que envolve a Terra exerce peso sobre ela. 

II. Devido ao efeito da gravidade, a densidade do ar é maior ao nível do mar do que a grandes altitudes. 

III. A pressão atmosférica é maior ao nível do mar do que a grandes altitudes. 

 

Quais dessas afirmações são hoje aceitas como corretas? 
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(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas I e III. 

(D) Apenas II e III. 

(E) I, II e III. 

 

9. Embora os pregos encontrados atualmente sejam feitos com diferentes materiais, em 

aproximadamente 3300 a.C., os sumérios fabricavam pregos rudimentares de ferro e bronze. Mil anos 

depois, os hindus também fizeram uso dessa peça e, no início da era cristã, os soldados romanos 

pregavam na cruz os judeus revoltosos. No entanto, o uso do prego de ferro, em grande escala, só 

ocorreu no século XVIII com a criação da máquina para fabricar pregos. Dessa forma, houve o 

barateamento da produção e sua utilização se popularizou, facilitando a fabricação de móveis e 

imóveis. 

Um carpinteiro, ao manusear um prego, coloca-o entre os dedos, polegar e indicador, de tal forma 

que a “cabeça” do prego fica presa ao indicador e a ponta ao polegar. Responda às perguntas: 

a) A força que o polegar exerce sobre o prego é igual à força exercida pelo indicador? 

 

b) A pressão exercida nos dois dedos é igual? Em qual deles o carpinteiro sentirá mais dor? 

 

10. Suponha que o carpinteiro descrito no exercício anterior resolva atingir a “cabeça” do prego com 

o martelo, aplicando uma força constante de intensidade 90 N. Determine, em N/cm², a pressão 

exercida pelo martelo sobre o prego, sabendo que a área plana da cabeça é 0,12 cm². 

 

11. (UEPB) Um motorista, ao dirigir-se ao posto de combustível para abastecer o seu carro com 

gasolina, determina: “Não encha muito pra o tanque não estourar”. Para ele, o tanque de combustível 

do carro não suporta a pressão exercida pela gasolina, caso esteja cheio. A atitude deste motorista 

despertou o interesse de um dos frentistas, em determinar a pressão exercida pela gasolina no fundo 

do tanque do carro. Para isso pesquisou e obteve as seguintes informações: massa específica da 

gasolina (densidade) 𝜌 = 0,70 𝑔/𝑐𝑚³, área da base do tanque 𝐴 = 0,08 𝑚², a altura do tanque ℎ =
0,5 𝑚, e aceleração da gravidade 𝑔 = 10 𝑚/𝑠². Considerando que o tanque é um retângulo, o 

frentista conseguiu, através de seus estudos, calcular que a pressão exercida pela gasolina no fundo 

do tanque em N/m² é de: 

(A) 4000 

(B) 2800 

(C) 3500 

(D) 0,35 

(E) 0,28 

 

12. Para girar a porca que prende a roda de um veículo é necessário um torque de 120 N.m. Supondo 

que a força máxima que uma pessoa consegue exercer é de 500 N, qual o comprimento mínimo da 

chave de roda para que ela consiga realizar a tarefa? 

 

13. Arquimedes (287 – 212 a.C.), engenheiro matemático e filósofo grego, disse: 

 

“Se me derem uma alavanca e um ponto de apoio, deslocarei o mundo!” 

 

Imagine que a Terra tenha sido suspensa por uma alavanca a 10 m do ponto de apoio e a força feita 

por Arquimedes, na outra extremidade, seja de 10 000 N. A que distância do ponto de apoio ele deve 

exercer esta força? 
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14. Um professor de Física pendurou uma pequena esfera, pelo seu centro de gravidade, ao teto da 

sala de aula, conforme a figura: 

 

 

          30°         60° 

 

dinamômetro 

 

 

 

 

 

Em um dos fios que sustentava a esfera ele acoplou um dinamômetro e verificou que, com o sistema 

em equilíbrio, ele marcava 10 N. Calcule o peso, em newtons, da esfera pendurada. 

 

15. Um objeto está em equilíbrio se for submetido a: 

 

(A) duas forças perpendiculares. 

(B) duas forças paralelas de mesmo módulo e sentidos contrários. 

(C) duas forças paralelas de mesmo módulo e mesmo sentido. 

(D) duas forças com módulos distintos. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

16. Um homem de massa igual a 80 kg está em repouso e em equilíbrio sobre uma prancha rígida de 

2,0 m de comprimento, cuja massa é muito menor que a do homem. A prancha está posicionada 

horizontalmente sobre dois apoios, A e B, em suas extremidades, e o homem está a 0,2 m da 

extremidade apoiada em A. Calcule a intensidade da força que a prancha exerce sobre o apoio A. 

 
 

17. O remo é uma alavanca: 

(A) interfixa. 

(B) interpotente. 

(C) inter-resistente. 

(D) dos três tipos acima. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

18. (PUCRS) Dois operários suspendem um balde por meio de cordas, conforme mostra o esquema 

a seguir. 
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Sabe-se que o balde, com seu conteúdo, tem peso 50 N, e que o 

ângulo formado entre as partes da corda no ponto de suspensão 

é 60°. A corda pode ser considerada como ideal. Quando o balde 

está suspenso no ar, em equilíbrio, a força exercida por um 

operário, medida em newtons, vale? 

 

 

 

 

 

19. Uma barra de 10 m de comprimento, cuja massa é de 5 kg, está em equilíbrio sobre dois fulcros. 

 

 

 

 

 

 

          A     C 

Sabendo que a distância entre o apoio C e a extremidade direita é de 3 m, que o bloco D tem massa 

de 3 kg e que a distância entre o centro de gravidade dele e o apoio C é de 1 m, qual a força suportada 

por cada apoio? 

 

20. (ENEM) Um armazém recebe sacos de açúcar de 24 kg para que sejam empacotados em 

embalagens menores. O único objeto disponível para pesagem é uma balança de 2 pratos, sem os 

pesos metálicos. 

a) Realizando uma única pesagem, é possível montar pacotes de: 

(A) 3 kg 

(B) 4 kg 

(C) 6 kg 

(D) 8 kg 

(E) 12 kg 

 

b) Realizando exatamente duas pesagens, os pacotes que podem ser feitos são os de: 

(A) 3 kg e 6 kg 

(B) 3 kg, 6 kg e 12 kg 

(C) 6 kg, 12 kg e 18 kg 

(D) 4 kg e 8 kg 

(E) 4 kg, 6 kg e 8 kg. 

 

21. Uma amostra de 1,0 kg de chumbo é aquecida a 80 ºC e depositada em um calorímetro contendo 

400,0 g de água, inicialmente a 20 ºC. 

Considerando-se a capacidade calorífica do recipiente igual a 20 cal/ºC e os calores específicos do 

chumbo e da água iguais, respectivamente, a 0,03 cal/gºC e 1,0 cal/gºC, conclui-se que a temperatura 

final de equilíbrio do sistema, em ºC, é igual a: 

 

22. Leia o texto a seguir. 

Black (1935) discute um conceito que envolve a transição de fase, na qual há uma liberação ou 

absorção de calor que não envolve variações na temperatura mensuráveis pelo termômetro. 

O texto descreve o calor: 

D 
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(A) molar 

(B) sensível 

(C) latente 

(D) específico 

 

23. A tabela a seguir apresenta os coeficientes de dilatação linear de alguns metais: 

 
Uma placa de metal de área 1 m2 a 20°C é aquecida até atingir 100°C apresentando uma variação de 

35,2 cm2 em sua área. O metal que constitui essa placa é o: 

(A) ferro 

(B) cobre 

(C) zinco 

(D) alumínio 

 

24. Um corpo constituído por uma substância cujo calor específico é 0,25 cal/g°C absorve de uma 

fonte térmica 5 000 cal. Sendo a massa do corpo igual a 125 g e sua temperatura inicial de 20°C, 

então a temperatura atingida no final do aquecimento é de 

 

25. A temperatura interna de um forno elétrico foi registrada em dois instantes consecutivos por 

termômetros distintos – o primeiro graduado na escala Celsius e o segundo na escala Kelvin. Os 

valores obtidos foram, respectivamente, iguais a 120°C e 438 K. Essa variação de temperatura 

expressa em Fahrenheit corresponde a 

 

26. Ao lavar pratos e copos, um cozinheiro verifica que dois copos estão encaixados firmemente, um 

dentro do outro. Sendo o copo externo feito de alumínio e o interno, de vidro, sobre as formas de 

separá-los, utilizando os princípios básicos de dilatação térmica, analise os itens a seguir: 

Dados: os coeficientes de dilatação térmica do alumínio e do vidro são iguais a respectivamente. 

I. Aquecendo apenas o copo de vidro. 

II. Esfriando apenas o copo de alumínio. 

III. Aquecendo ambos. 

IV. Esfriando ambos. 

Está(ão) CORRETO(S) apenas 

(A) I e II. 

(B) I. 

(C) II. 

(D) III. 

(E) IV. 

 

27. Um ciclista decide pedalar pela cidade e leva uma garrafa térmica para fazer sua hidratação 

adequada. Querendo beber água gelada ao final de um longo treino, o ciclista coloca inicialmente 200 

g de água a 25°C e 400 g de gelo a –25°C. 

Supondo que a garrafa seja fechada hermeticamente, que não haja trocas de energia com o ambiente 

externo e que o equilíbrio térmico tenha sido atingido, o ciclista ao abrir a garrafa encontrará: 

Dados: o calor específico da água e do gelo são iguais a , respectivamente. O calor latente da água é 

igual a L = 80 cal/g. 
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28. A constante calorífica de vaporização da água, sob pressão atmosférica padrão, é cerca de 540 

cal/g, ou seja, para vaporizar cada grama de água à 100 graus Celsius (a partir do início da “fervura”) 

sob pressão atmosférica padrão é necessário transferir 540 cal de energia térmica. A quantidade de 

energia térmica necessária para vaporizar 100 g de água à 100 graus Celsius sob pressão padrão é 

cerca de: 

 

29. Um cubo de gelo de 200 g é retirado de um congelador, cuja temperatura é igual a –10ºC, e 

colocado em um recipiente. Transcorrido algum tempo, o gelo é completamente transformado em 

líquido, a 0ºC. Determine o calor absorvido pelo gelo neste processo de descongelamento: 

 Dado: Calor específico do gelo (cg = 0,5 cal/g.C). 

 

30. A quantidade de calor que se deve fornecer para transformarmos 200 gramas de gelo a –30⁰C em 

vapor é: 

(A) 147 kcal; 

(B) 220 kcal; 

(C) 120 J; 

(D) 120 cal; 

(E) 250 kJ. 

 

31. A luminária de peso P = 30 N é mantida suspensa e em equilíbrio, por meio de duas cordas, AB 

e AC. Determine as intensidades das forças de tração nas cordas, supostas ideais. 

Dados: 𝑠𝑒𝑛 60° = cos 30° =
√3

2
 e 𝑠𝑒𝑛 30° = cos 60° =

1

2
. 

 

 
 

 

32. Uma barra homogênea de massa 2,0 kg está apoiada nos seus extremos A e B, distanciados de 

1,0 m. A 20 cm da extremidade B foi colocado um bloco 

de massa m igual 2,0 kg. 

Considerando a aceleração da gravidade igual a 10,0 

m/s2, quais os módulos das forças que os apoios exercem 

sobre a barra em A e B, respectivamente?  

 

(A) 1,0 N e 3,0 N 

(B) 2,0 N e 6,0 N 

(C) 8,0N e 32N 

(D) 10,0 N e 30,0 N 

(E) 14.0 N e 26,0 N 
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33. Quando ocorre um impedimento à livre dilatação ou contração de um corpo, surgem forças 

internas de tensão que podem levá–lo a se romper ou a se deformar. Por isso, há muitas situações do 

cotidiano em que a dilatação ou contração térmica é “facilitada” para evitar problemas desse tipo. Por 

exemplo: nas ferrovias, as barras de trilho devem ser assentadas com um espaço entre elas, pra 

permitir a livre dilatação quando a temperatura variar. Se isso não fosse feito, os trilhos poderiam se 

entortar, devido à tensão a que ficariam submetidos. 

(Adaptado de JUNIOR, F.R. Os Fundamentos da Física. 8. ed. vol. 2. São Paulo: Moderna, 2003, p. 

32) 

Com base nas informações acima, analise a seguinte situação–problema: 

Em geral, os trilhos de uma ferrovia têm um comprimento de 15 m e são instalados sobre os dormentes 

quando a temperatura é de 25ºC. Considere que os trilhos têm um coeficiente linear de 10 · 10–6 ºC–

1. Em um dia ensolarado de verão a temperatura dos trilhos pode atingir 55ºC. Qual deve ser a 

distância de dilatação mínima entre os trilhos de modo a evitar que as extremidades de dois trilhos 

consecutivos se juntem e se deformem, podendo ocasional um acidente? 

 

34. Um corpo constituído por uma substância cujo calor específico é 0,25 cal/g°C absorve de uma 

fonte térmica 5 000 cal. Sendo a massa do corpo igual a 125 g e sua temperatura inicial de 20°C, 

então a temperatura atingida no final do aquecimento é de 

 

35. Fez-se uma cavidade num grande bloco de gelo a 0ºC e no seu interior colocou-se um corpo sólido 

de massa 16 g a 100ºC. Estando o sistema isolado termicamente do meio exterior, verificou-se, após 

o equilíbrio térmico, que se formaram 2,5 g de água líquida. Determine o calor específico do material 

que constitui o corpo. Dado o calor latente de fusão do gelo: 80 cal/g. 

 

36. Em um laboratório, as amostras X e Y, compostas do mesmo material, foram aquecidas a partir 

da mesma temperatura inicial até determinada temperatura final. Durante o processo de aquecimento, 

a amostra X absorveu uma quantidade de calor maior que a amostra Y. 

Considerando essas amostras, as relações entre os calores específicos cX e cY , as capacidades 

térmicas CX e CY e as massas mX e mY são descritas por: 

(A) cX = cY; CX > CY; mX > mY 

(B) cX > cY; CX = CY; mX = mY 

(C) cX = cY; CX > CY; mX = mY 

(D) cX > cY; CX = CY; mX > mY 

 

37. Assinale a alternativa que corresponde à temperatura final de equilíbrio quando 10,0 g de gelo à 

temperatura de –10,0ºC são adicionados a 90,0 g de água à temperatura de 50,0ºC. 

(A) 34,2ºC 

(B) 40,3ºC 

(C) 36,5ºC 

(D) 42,0ºC 

(E) 35,1ºC 

 

38. Um gás ideal, inicialmente à temperatura de 320 K e ocupando um volume de 22,4 L, sofre 

expansão em uma transformação a pressão constante. Considerando que a massa do gás permaneceu 

inalterada e a temperatura final foi de 480 K, calcule: 

a) a variação de volume do gás. 

b) o coeficiente de dilatação volumétrica do gás no início da transformação. 
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39. Em dias frios, é comum o uso de cobertores para reduzir a perda de calor para o ambiente. Uma 

pessoa de 1,2 m² de área está usando um cobertor de 2,5 cm de espessura. Sabendo que a temperatura 

da pele da pessoa é de, aproximadamente, 37 °C e que a temperatura externa é de 7 °C, determine 

quantas calorias serão transmitidas para o ambiente em 1 hora. (Dado: coeficiente de condutibilidade 

do cobertor é de 8.10-5 cal/s.cm.°C) 

 

40. Qual a razão de tijolos maciços apresentarem maior coeficiente de condutividade que tijolos feitos 

com o mesmo material, porém furados? 

 

41. No alto de uma montanha a 8°C, um cilindro munido de um êmbolo móvel de peso desprezível 

possui 1 litro de ar no seu interior. Ao leva-lo ao pé da montanha, cuja pressão é de 1 atm, o volume 

do cilindro se reduz a 900 cm³ e sua temperatura se eleva em 6°C. Calcule a pressão no alto da 

montanha, em atm. 

 

42. Em 2002, os russos anunciaram planos para perfurar o lago Vostok, um estranho ambiente 

aninhado a cerca de 4 mil metros abaixo do gelo antártico. O lago é valorizado pelo frio e pelas 

características singulares, que pode abrigar micro-organismos exóticos e servir de base para a 

exploração de Europa, uma das luas de Júpiter. Perfurar esse lago poderia fazê-lo explodir, como 

ocorre ao se perfurar uma lata de refrigerante. Com base no teor de gás no gelo circundante, uma 

equipe da NASA afirmou que cada litro de água do Vostok contém 2,5 litros de gás, o que equivale 

à pressão de uma lata de refrigerante. O buraco da perfuração teria de ser pressurizado, ou 

recongelado, senão uma explosão semelhante a um gêiser secaria o lago, permitindo a entrada de 

agentes contaminantes. 

Scientific America. Ano 2, n.o 17, 2003, p. 14 (com adaptações). 

  

Tendo o texto acima como referência e assumindo a constante água igual a 103 kg/m3; e o calor latente 

de vaporização da água igual a 540 cal/g, assinale a opção correta. 

(A) O volume de um gás ideal aumenta menos de 3% ao sofrer uma variação de temperatura de 37 

ºC para 47 ºC, em uma transformação isobárica. 

(B) A pressão de um gás no interior de um recipiente aquecido a volume constante aumenta porque a 

perda de energia cinética média das moléculas do gás aumenta; isso explica por que perfurar o lago 

Vostok constitui grande problema. 

(C) Se 2 moles de um gás ideal forem colocados em um recipiente de volume igual a 6 litros, então, 

após o equilíbrio ser atingido, a temperatura do gás será superior a 17 ºC, caso a pressão seja de 8 

atm. 

(D) Para se transformar 1 litro de água em vapor, são necessárias, nas condições normais de 

temperatura e pressão, no mínimo, 500 kcal de energia. 

 

43. A transferência de calor no corpo humano envolve uma combinação de mecanismos que, juntos, 

mantêm uma temperatura notavelmente constante e uniforme, apesar de grandes variações nas 

condições ambientais. 

Com base nos conhecimentos sobre calorimetria, analise as afirmativas e marque com V as 

verdadeiras, e com F, as falsas. 

( ) Qualquer corpo, mesmo a uma temperatura normal, emite energia sob a forma de radiação 

eletromagnética. 

( ) O termo convecção aplica-se à transmissão ou à transferência de calor de um lugar para outro sem 

deslocamento de matéria. 

( ) Dois corpos em equilíbrio térmico certamente têm as mesmas capacidades térmicas. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a: 
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(A) F V F 

(B) F F V 

(C) V F V 

(D) V F F 

(E) V V F 

 

44. Um mol de um gás ideal ocupa, inicialmente, um volume V0 a uma pressão P0. O gás expande-

se, mantendo a pressão constante, até ocupar um volume V1 = 3V0. A seguir, a pressão do gás é 

reduzida a um terço da pressão original, mantendo-se o volume do gás fixo igual a V1. O processo 

está representado, esquematicamente, no diagrama P x V. 

 
Em termos de V0 e P0, calcule a razão Ti / Tf entre as temperaturas do gás nos estados inicial e final. 

 

 

45. Um balão meteorológico fechado tem volume de 50,0 m³ ao nível do mar, onde a pressão 

atmosférica é de 1,0.105 Pa e a temperatura é de 27 °C. Quando o balão atinge a altitude de 25 km na 

atmosfera terrestre, a pressão e a temperatura assumem, respectivamente, os valores de 5,0.103 Pa e 

- 63°C. 

Considerando-se que o gás contido no balão se comporta como um gás ideal, calcule o volume do 

balão nessa altitude. 

 

46. Um balão-propaganda tem, inicialmente, um volume de ar de 48.10-3 m³, uma pressão de 105 

N/m² e uma temperatura de 300 K. Ao enchê-lo com um compressor, esse balão-propaganda passa a 

ter um volume de 192.10-3 m³ de ar, uma pressão de 2.105 N/m², mas mantém a mesma temperatura. 

Considerando que o ar é um gás ideal, que a sua massa molar é de 30 g/mol e que R = 8 J/(mol.K), 

calcule a massa de ar inserida nesse balão-propaganda. 

 

47. Em uma transformação termodinâmica, um mol de certo gás ideal realiza o ciclo a ⇒ b ⇒ c ⇒ a, 

conforme ilustra o diagrama PV a seguir. Nesse diagrama, P representa a pressão e V o volume do 

gás. As curvas T1 e T2 correspondem às isotermas desse diagrama nas respectivas temperaturas. 

 
  

Considerando as transformações gasosas envolvidas nas etapas do ciclo, analise as afirmações abaixo: 
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I. A etapa a ⇒ b é isobárica, pois o gás se expande a pressão constante. Neste caso, o trabalho realizado 

pelo gás será igual a Pb (Vb – Va); 

II. Na etapa b ⇒ c, o gás sofre uma compressão isotérmica e sua variação de energia interna é igual 

(3/2)nRT; 

III. No ciclo a ⇒ b ⇒ c ⇒ a, o trabalho, negativo, é realizado sobre o gás e igual à área hachurada do 

diagrama. 

 

É (são) verdadeira(s): 

 

(A) Somente a I. 

(B) Somente a III. 

(C) I e II. 

(D) I e III. 

(E) Somente a II. 

 

48. (Ufsm) Quando um gás ideal sofre uma expansão isotérmica,  

(A) a energia recebida pelo gás na forma de calor é igual ao trabalho realizado pelo gás na expansão.  

(B) não troca energia na forma de calor com o meio exterior.  

(C) não troca energia na forma de trabalho com o meio exterior.  

(D) a energia recebida pelo gás na forma de calor é igual à variação da energia interna do gás.  

(E) o trabalho realizado pelo gás é igual à variação da energia interna do gás. 

 

49. (Ime) Um corpo recebe 40 Joules de calor de um outro corpo e rejeita 10 Joules para um ambiente. 

Simultaneamente, o corpo realiza um trabalho de 200 Joules. Estabeleça, baseado na primeira lei da 

termodinâmica, o que acontece com a temperatura do corpo em estudo. 

 

50. (Uel) Considere as proposições a seguir sobre transformações gasosas. 

 

I. Numa expansão isotérmica de um gás perfeito, sua pressão aumenta. 

II. Numa compressão isobárica de um gás perfeito, sua temperatura absoluta aumenta. 

III. Numa expansão adiabática de um gás perfeito, sua temperatura absoluta diminui. 

 

Pode-se afirmar que apenas  

(A) I é correta.  (B) II é correta.  

(C) III é correta.   (D) I e II são corretas.  

(E) II e III são corretas. 

 

51. (Unesp) Transfere-se calor a um sistema, num total de 200 calorias. Verifica-se que o sistema se 

expande, realizando um trabalho de 150 joules, e que sua energia interna aumenta.  

a) Considerando 1 cal = 4J calcule a quantidade de energia transferida ao sistema, em joules.  

b) Utilizando a primeira lei da termodinâmica, calcule a variação de energia interna desse sistema. 

 

52. (UFRGS) Enquanto se expande, um gás recebe o calor Q=100J e realiza o trabalho W=70J. Ao 

final do processo, podemos afirmar que a energia interna do gás  

(A) aumentou 170 J.  

(B) aumentou 100 J.  

(C) aumentou 30 J.  

(D) diminuiu 70 J.  

(E) diminuiu 30 J. 
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53. (Unirio) Qual é a variação de energia interna de um gás ideal sobre o qual é realizado um trabalho 

de 80J durante uma compressão isotérmica?  

(A) 80J  

(B) 40J  

(C) Zero  

(D) - 40J  

(E) - 80J 

 

54. Uma máquina térmica de Carnot recebe de uma fonte quente 1000 cal por ciclo. Sendo as 

temperaturas das fontes quente e fria, respectivamente, 127 °C e 427 °C, determinar 

a) o rendimento da máquina 

b) o trabalho, em joules, realizado pela máquina em cada ciclo 

c) a quantidade de calor, em joules, rejeitada para a fonte fria 

Usar como equivalência 1 cal = 4,2 J 

 

55. Qual o rendimento de uma máquina térmica que retira de uma fonte quente 200 cal e passa para 

uma fonte fria 50 cal. 

 

56. O rendimento de uma máquina térmica de Carnot é de 25% e a fonte fria é a própria atmosfera a 

27°C. Determinar a temperatura da fonte quente. 

 

57. Um refrigerador recebe,  a cada ciclo, 100 J de calor da sua parte interna devido a um trabalho de 

20 J que ela recebe. 

a) Determine a quantidade de energia descartada para o ambiente externo. 

b) Calcule a eficiência dessa máquina. 

 

58. Imagine um sistema termicamente isolado, composto por cilindros conectados por uma válvula, 

inicialmente fechada. Um dos cilindros contém um gás perfeito, mantido à pressão de 1 atm, e no 

outro, tem-se vácuo. Abrindo-se a válvula 

a) o gás se expande e, assim, sua temperatura diminui. 

b) a  entropia  do  sistema  se  mantém  constante,  pois não há troca de calor. 

c) a entropia do sistema aumenta, porque o processo é irreversível. 

d) a energia interna do gás diminui, porque sua pressão diminui. 

 

 59. Um objeto é colocado a 10 cm de um espelho côncavo, de distância focal igual a 20 cm. 

A imagem do objeto será: 

a) do tamanho do objeto, no plano focal  

b) real do mesmo tamanho do objeto  

c) real, menor que o objeto  

d) virtual, maior que o objeto  

e) virtual, menor que o objeto  

 

60. Um objeto encontra-se a 5,0 cm do vértice de um espelho convexo. Sobre a imagem formada é 

CORRETO afirmar que: 

a) é real, invertida e aumentada  

b) é real, direta e diminuída  

c) é virtual, invertida e aumentada  

d) é virtual, direta e diminuída  
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61.  A distância entre um objeto e sua imagem conjugada por um espelho plano é de 60 cm. A 

distância entre o espelho e o objeto (em cm) é de:  

a) 15  

b) 30  

c) 20  

d) 60  

e) 25  

 

62. Um espelho côncavo tem 80 cm de raio. Um objeto real é colocado a 30 cm de distância dele. 

Como será a imagem produzida? 

a) virtual, direita e maior que o objeto  

b) real, inversa e menor que o objeto  

c) real, inversa e maior que o objeto  

d) virtual, direita e menor que o objeto  

 

63. Um espelho convexo tem raio r =10 cm e conjuga uma imagem virtual a 4 cm do seu vértice. Tal 

imagem corresponde a um objeto: 

a) real, situado a 4 cm do espelho.  

b) real, situado a 20 cm do espelho.  

c) real, situado a 40 cm do espelho.  

d) virtual, situado a 4 cm do espelho.  

e) virtual, situado a 15 cm do espelho. 

 

64. Escolha a opção que descreve uma condição para a formação de imagem virtual. 

 

a) espelho convexo, objeto entre o espelho e o infinito.  

b) espelho convexo, objeto entre o espelho e o foco.  

c) espelho côncavo, objeto entre o foco e o infinito.  

d) espelho côncavo, objeto sobre o foco.  

e) espelho convexo, objeto sobre o foco.  

 

65.  Sobre a formação de imagens em espelhos, pode-se dizer que: 

 

I. um espelho côncavo pode formar uma imagem real a partir de uma imagem virtual obtida por 

outro espelho.  

II. um espelho convexo pode formar uma imagem virtual a partir de uma imagem real obtida por 

outro espelho.  

III. um espelho côncavo pode formar uma imagem virtual a partir de uma imagem virtual obtida 

por outro espelho.  

a) se apenas as afirmativas I e II forem falsas  

b) se apenas as afirmativas II e III forem falsas  

c) se apenas as afirmativas I e III forem falsas  

d) se todas forem verdadeiras  

e) se todas forem falsas  

 

66. O espelho retrovisor externo dos carros está sendo construído com espelhos ligeiramente 

convexos para aumentar o campo de visão do motorista. Isso quer dizer que: 

I. a imagem formada é maior.  

II. a imagem formada parece mais afastada.  

III. a imagem formada parece mais próxima.  
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a) se apenas as afirmativas I e II forem falsas  

b) se apenas as afirmativas II e III forem falsas  

c) se apenas as afirmativas I e III forem falsas  

d) se todas forem verdadeiras  

e) se todas forem falsas  

 

67. Na figura abaixo, aparecem um espelho côncavo, um objeto O à sua frente e três imagens 

hipotéticas A, B e C do referido objeto. Dentre elas, as que podem realmente ser imagens de O são: 

 
 

a) A, B e C  

b) somente A e B  

c) somente A e C  

d) somente B e C  

e) somente C  

 

68. A figura adiante representa um objeto A colocado a uma distância de 2,0m de um espelho plano 

S, e uma lâmpada L colocada à distância de 6,0m do espelho. 

a) Desenhe o raio emitido por L e refletido em S que atinge A. Explique a construção. 

b) Calcule a distância percorrida por esse raio. 

 
 

69. Um observador O olha-se em um espelho plano vertical, pela abertura de uma porta, com 1m de 

largura, paralela ao espelho, conforme a figura e o esquema a seguir. Segurando uma régua longa, ele 

a mantém na posição horizontal, e paralela ao espelho e na altura dos ombros, para avaliar os limites 

da região que consegue enxergar através do espelho (limite D, à sua direita, e limite E, à sua esquerda). 
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a) No esquema adiante trace os raios que, partindo dos limites D e E da região visível da régua, 

atingem os olhos do observador O. Construa a solução, utilizando linhas cheias para indicar esses 

raios e linhas tracejadas para prolongamentos de raios ou outras linhas auxiliares. Indique, com uma 

flecha, o sentido de percurso da luz. 

b) Identifique D e E no esquema, estimando, em metros, a distância L entre esses dois pontos da 

régua.  

 

70. A imagem da figura a seguir obtida por reflexão no espelho plano E é mais bem representada 

por: 

 
 

71.  Uma jovem está parada em A, diante de uma vitrine, cujo vidro, de 3 m de largura, age como 

uma superfície refletora plana vertical. Ela observa a vitrine e não repara que um amigo, que no 

instante to está em B, se aproxima, com velocidade constante de 1 m/s, como indicado na figura, vista 

de cima. Se continuar observando a vitrine, a jovem poderá começar a ver a imagem do amigo, 

refletida no vidro, após um intervalo de tempo, aproximadamente, de 

 
a) 2 s 

b) 3 s 

c) 4 s 
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d) 5 s 

e) 6 s 

 

72.  Na figura abaixo, deve-se colocar um espelho plano, de modo que i seja imagem do objeto O. 

 
A posição indicada para o espelho é: 

a) A 

b) B 

c) C 

d) D 

e) E 

 

 

73. Um diretor de cinema deseja obter uma cena com 15 bailarinas espanholas. Para tanto, ele dispõe 

de 3 bailarinas e dois espelhos planos. Para a obtenção de tal cena, os espelhos planos devem ser 

dispostos formando entre si um ângulo igual a quanto? 

74. Um observador O observa a imagem de um objeto P refletida num espelho plano horizontal. A 

figura mostra um feixe de raios luminosos que partem de P. O raio que atinge o observador O é: 

 
a)PEO.  

b)PDO.  

c)PCO. 

d)PBO. 

e) PAO.  

 

75. Um raio de luz, propagando-se no ar incide sobre uma placa de vidro conforme mostra a figura. 

Sendo o índice de refração do ar nar = 1, qual é o índice de refração do vidro? 
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76. No vácuo, ou no ar, a velocidade da luz é de 3,0 .108 m/s. Num vidro, cujo índice de refração é 

1,50, a velocidade da luz é, em m/s, 

 

77. Um raio de luz incide na superfície de separação de dois meios transparentes sofrendo reflexão 

e refração. O ângulo de incidência vale 70° e os raios refletido e refratado são perpendiculares. 

Nessas condições, o ângulo de refração vale 

a) 70°   d) 30° 

b) 50°   e) 20° 

c) 40° 

 

78. Para determinar o índice de refração de um líquido, faz-se com que um feixe de luz 

monocromática proveniente do ar forme um ângulo de 60º em relação à normal, no ponto de 

incidência. Para que isso aconteça, o ângulo de refração observado é de 30º. Sendo o índice de 

refração do ar igual a 1,0, então o índice de refração do líquido será: 

 

79. A reflexão e a refração da luz obedecem a leis bem definidas e dependem do tipo de superfície 

na qual incidem os raios luminosos. De acordo com os Princípios da Óptica, é correto afirmar: 

a) A luz monocromática é o resultado da superposição de luzes de cores diferentes. 

b) A reflexão regular ocorre quando, sobre uma superfície perfeitamente polida, incide um feixe de 

raios paralelos e se mantêm paralelos após a reflexão. 

c) No vácuo, a velocidade da luz vermelha é maior do que a da luz violeta. 

d) O ângulo de refração é igual ao ângulo de incidência. 

e) Quando um feixe de luz incide em uma superfície que separa dois meios diferentes, ocorrem 

apenas os fenômenos reflexão e refração. 

 

80. Considere que você vive em um mundo onde o índice de refração do vidro imerso em ar é igual 

a 3. Se o índice de refração do ar permanecer igual a 1, quando e por que os objetos serão vistos 

através de uma janela, sendo esta de vidro e fechada? 

a) Sempre, porque sempre haverá algum ângulo de incidência relativo à normal e maior que 0º para 

o qual haverá refração. 

b) Sempre, porque o vidro é um material transparente. 

c) Apenas se os raios da luz emitida por eles chegarem à janela fazendo um ângulo de 90º com a 

superfície do vidro. 

d) Nunca, porque sempre haverá reflexão total na passagem do ar para o vidro. 

e) Nunca, porque sempre haverá reflexão total na passagem do vidro para o ar. 
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81. Quando um raio luminoso policromático incide em uma superfície transparente, sofrendo 

refração, 

01) ele apresenta índices de refração diferentes para cada cor. 

02) ele apresenta, para o par de meios, um único índice de refração para todas as cores. 

04) a luz se reflete difusamente, com maior destaque para a cor predominante. 

08) ocorre o fenômeno conhecido como dispersão da luz. 

16) origina-se um feixe de luz colorida. 

Dê como resposta a soma das alternativas corretas.  

 

82. Uma pessoa aproxima-se de um espelho plano, fixo vertical com velocidade de 2 m/s. A respeito 

da sua imagem, podemos afirmar que ela: 

 

(A) afasta-se do espelho com 2 m/s. 

(B) afasta-se do espelho com 4 m/s. 

(C) aproxima-se do espelho com 2 m/s. 

(D) aproxima-se do espelho com 4 m/s.  

 

83. Um espelho côncavo produz uma imagem real invertida de mesmo tamanho que um objeto 

situado a 40 cm de distância. A distância focal do espelho é de: 

 

(A) 80 cm. 

(B) 20 cm. 

(C) 40 cm. 

(D) 10 cm. 

 

84. Um menino esquenta a ponta de um cigarro, colocando-o a 20 cm de um espelho esférico num 

dia muito ensolarado, fazendo com que o cigarro seja aceso. A respeito do espelho podemos afirmar: 

(A) É convexo de distância focal 40 cm. 

(B) É côncavo de distância focal 10 cm. 

(C) É côncavo de raio de curvatura 40 cm. 

(D) É convexo de raio de curvatura 20 cm.  

 

85. Suponha que o espelho de um farol de automóvel seja esférico de distância focal 10 cm. Sobre a 

posição (d) da lâmpada desse farol em relação ao vértice do espelho, e sobre o tipo de espelho, 

podemos afirmar que, respectivamente: 

 

(A) d =10 cm; espelho côncavo 

(B) d = 20 cm; espelho côncavo 

(C) d =10 cm; espelho convexo 

(D) d = 8 cm; espelho convexo.  

 

 

 


