
 

 

LISTA EXERCÍCIOS REVISÃO FÍSICA  

2ª SÉRIE EM - PROFª. CLAUDIA QUINTANA 

 

1.Um grande reservatório contém dois líquidos, A e B, cujas densidades são, respectivamente, 

dA=0,70g/cm³ e dB=1,5g/cm³ (veja a figura). A pressão atmosférica local é de 1,0x105 N/m². Qual é, 

em N/m², a pressão absoluta nos pontos:  Dado: aceleração da gravidade g=10m/s². 

 

2. (UFMG) A figura mostra três vasos V1,V2 e V3 cujas bases têm a mesma área. Os vasos estão 

cheios de líquidos l1, l2 e l3 até uma mesma altura. As pressões no fundo dos vasos são P1, P2 e 

P3, respectivamente. Com relação a essa situação é correto afirmar que: 

 

3. Uma faca está “ cega” . Quando a afiamos, ela passa a cortar com maior facilidade, devido a um 
aumento de: 
a) área de contato 
b) esforço 
c) força 
d) pressão 
e) sensibilidade 
 
4. A figura abaixo representa esquematicamente um coletor de energia solar. Esse é pintado com 

tinta preta cuja massa específica, após a secagem, é 1,7g/cm³. A espessura da camada é da ordem 

de 5µm (5 . 10-6m). Qual é a massa de tinta seca existente sobre a chapa? 

 

 

  2,0m  

a)  (1)                         b) (2)                                         c) (3) 

a) P1 = P2= P3 somente se os líquidos l1, l2 e l3 forem idênticos.  

b) P1 = P2= P3quaisquer que sejam os líquidos l1, l2 e l3 . 

c) P1 > P2> P3somente se os líquidos l1, l2 e l3forem idênticos  

d) P1 > P2> P3quaisquer que sejam os líquidos l1, l2 e l3 . 

Chapa    

 

Cu 



5. Uma esfera oca de um determinado metal possui uma massa de 540g e um volume total de 

270cm³. Considerando o volume da parte oca sendo de 170cm³, determine: 

 

a) a densidade da esfera                                                         b) a massa específica do ferro 

 

6. Um reservatório cilíndrico cheio de etanol tem a área da base 0,60 m² e altura de 2,5 m. 

a) Qual é a massa de etanol contida no reservatório, sabendo que sua massa específica é 

aproximadamente 0,8g/cm³? 

b) Qual é a pressão exercida, pelo etanol, no fundo do reservatório? 

 

7. (UFRGS 2019) Em um tubo transparente em forma de U contendo água, verteu-se, em uma de 

suas extremidades, uma dada quantidade de um líquido não miscível em água. Considere a 

densidade da água igual a  1 g/cm3 . A figura abaixo mostra a forma como ficaram distribuídos a água 

e o líquido (em cinza) após o equilíbrio. Qual é, aproximadamente, o valor da densidade do líquido, 

em g/cm3? 

 

8. (PUC -RJ) Uma bola de isopor de volume 100 cm³  se encontra totalmente submersa em uma 

caixa d’água, presa ao fundo por um fio ideal. Qual é a força de tensão no fio, em newtons?  

Considere:  g = 10m/ s²  μágua =10³kg/m³; μisopor = 20 kg /m³ 

 

9. (ENEM 2018) As pessoas que utilizam objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo do das 

alavancas aplicam uma força, chamada de força potente, em um dado ponto da barra, para superar 

ou equilibrar uma segunda força, chamada de resistente, em outro ponto da barra. Por causa das 

diferentes distâncias entre os pontos de aplicação das forças, potente e resistente, os seus efeitos 

também são diferentes. A figura mostra alguns exemplos desses objetos.   

 

 

 

 

Em qual dos objetos a força potente é maior que a força 

resistente? 

a) Pinça 

b) Alicate 

c) Quebra-nozes 

d) Carrinho de mão 

e) Abridor de garrafa 



10. (CFT-CE) Um quadro de massa m = 6,0 kg se encontra em equilíbrio pendurado ao teto pelos 
fios 1 e 2, que fazem com a horizontal os ângulos  θ1 = 60° e  θ2 = 30°, conforme a figura. 
Adotando g=10m/s². Dados: sen30° = cos60° = ½; cos30° = sen60° =  (√3)/2 

 

11. (UFRJ) Na figura a seguir, suponha que o menino esteja empurrando a porta com uma força F1 

= 5N, atuando a uma distância d1 = 2 m das dobradiças (eixo de rotação) e que o homem exerça 

uma força F2 = 80N a uma distância de 10 cm do eixo de rotação. 

 

 

 

 

12. 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
. 

 

13. Na figura abaixo, a força F = 200 N é aplicada no ponto A da gangorra AB, de peso desprezível, 

mantendo o sistema em equilíbrio. O valor do peso colocado na extremidade B, em N, é de: 

 

Nessas condições, pode-se afirmar que:  

a) a porta estaria girando no sentido de ser fechada.  

b) a porta estaria girando no sentido de ser aberta.  

c) a porta não gira em nenhum sentido.  

d) o valor do momento aplicado à porta pelo homem é maior que o 

valor do momento aplicado pelo menino.  

e) a porta estaria girando no sentido de ser fechada, pois a massa 

do homem é maior que a massa do menino. 

CALCULE: 

 

a)  Tração no fio 1                                                              b) Tração no fio 2 



14. Por muito tempo acreditou-se que os corpos possuíam uma substância calórica que era liberada 

pelos corpos mais quentes. Assim, quando uma broca de uma furadeira perfura uma placa de 

madeira, o aquecimento desta era devido aos fragmentos da placa soltos durante a perfuração, o 

que liberaria a substância calórica contida na placa de madeira. Acreditava-se que o calor era uma 

propriedade dos corpos, que possuíam em quantidade finita. Esse conceito foi abandonado no século 

XIX. Hoje se sabe que o calor é uma forma de _________ e, portanto não tem sentido em falar em 

________. 

Escolha a alternativa que completa as lacunas do texto: 

(A) I – energia em trânsito             II – calor de um corpo 

(B) I – energia em trânsito  II – energia interna de um corpo 

(C) I – temperatura   II – aquecimento dos corpos 

(D) I – temperatura   II – energia interna de um corpo 

(E) I – força    II – calor de um corpo 

15. Em uma determinada região, a temperatura máxima registrada no decorrer de um ano foi de 

44°C, e a mínima foi de 12°C. Determine: 

a) a temperatura mínima registrada na escala fahrenheit                  

b) a variação de temperatura expressa em graus fahrenheit e em kelvin 

16. Um paralelepípedo de uma liga de alumínio ( α = 2 . 10-5 °C-1) tem arestas que, a 32°F, medem 

5 cm, 40 cm, e 30 cm. De quanto aumenta seu volume ao ser aquecido à temperatura de 373K? 

17.  Um pino cilíndrico de aço deve ser colocado numa placa, de orifício 200 cm², de igual material. 

A 0°C, a área da secção transversal do pino é de 204 cm². A que temperatura devemos aquecer a 

placa com orifício, sabendo-se que o coeficiente de dilatação superficial do aço é 24 . 10- 6°C- 1? 

18. João, chefe de uma empresa de manutenção, precisa encaixar um eixo de aço em um anel de 

latão, como mostra a figura 

                                                               Anel de latão 

 

 

                        Eixo de aço 

À temperatura ambiente, o diâmetro do eixo é maior que o do orifício do anel. Sabe-se que coeficiente 

de dilatação térmica de latão é maior que o do aço. Diante disso são sugeridos a João alguns 

procedimentos, descritos nas alternativas abaixo, para encaixar o eixo do anel. Assinale a alternativa 

que apresenta um procedimento que não permite esse encaixe. 

 

a) Resfriar apenas o eixo                                             c) Resfriar o eixo e o anel 

b) Aquecer apenas o anel                                            d) Aquecer o eixo e o anel 

 



19. (MACK-SP) Uma placa de aço sofre uma dilatação de 2,4 cm², quando aquecida de 100°C. 

Sabendo que o coeficiente de dilatação linear médio do aço, no intervalo considerado, é 1,2. 10-6 °C-

1, podemos afirmar que a área da placa, antes desse aquecimento, era? 

20. Um posto de gasolina da cidade de Porto Alegre recebeu 5 000 L de gasolina em um dia de muito 

calor, com temperatura de 35 °C. Ao final da tarde ocorreu uma queda brusca de temperatura, 

fazendo com que os termômetros registrassem 16 °C. Nesse momento, o dono do posto percebeu 

que toda a gasolina recebida naquele dia havia sido vendida. Sendo o coeficiente de dilatação 

volumétrica da gasolina igual a 11 × 10−4 °𝐶−1, determine: 

a) a contração volumétrica do combustível devido à variação de temperatura. 

b) o prejuízo do posto, sabendo que, naquele dia, a gasolina havia sido vendida por R$ 3,369 o litro 

e o dono do posto pagou R$ 2,10 por litro. 

 

21. (Unimep-SP) Quando um frasco completamente cheio de líquido é aquecido, verifica-se um certo 

volume de líquido transbordado. Esse volume mede: 

a) a dilatação absoluta do líquido menos a do frasco 

b) a dilatação do frasco 

c) a dilatação absoluta do líquido 

d) a dilatação aparente do frasco 

e) a dilatação do frasco mais a do líquido 

 

22. Marque a alternativa correta a respeito da Lei de Fourier. 

 
a) A Lei de Fourier determina a quantidade de calor trocada entre duas regiões de uma superfície 
em função de suas dimensões. 
b) A Lei de Fourier determina o fluxo de calor entre duas regiões de uma superfície em função de 
suas dimensões. 
c) A Lei de Fourier mostra que o fluxo de calor entre duas regiões de uma superfície independe de 
suas dimensões. 
d) Na lei de Fourier, o fluxo de calor e a condutividade térmica do material que compõe a superfície 
são inversamente proporcionais. 
e) Todas as alternativas anteriores estão incorretas. 

23. A água apaga incêndios fundamentalmente  por ter um elevado calor latente de vaporização. Se 

uma mangueira despeja 2L de água a 20°C sobre o fogo, a quantidade de calor necessária apenas 

para transformar esse volume em vapor de água a 100°C, em joules é de : 

Dados: calor específico da água = 4,2 . 10³J/kg°C, 

            calor latente de vaporização = 2,3.106J/kg;  

            temperatura de ebulição da água = 100°C. 

 

 



24. (UFPE) O gráfico representa a temperatura em função do tempo para 1,0 kg de um líquido não 

volátil, inicialmente a 20 °C. A taxa de aquecimento foi constante e igual a 4 600 J/min. Qual o calor 

específico desse líquido?  

 

25. Um corpo, inicialmente líquido, de 50 g. sofre o processo calorimétrico representado graficamente 

abaixo. 

            T(°C) 
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                            3                 32    33          Q (10² cal) 

 

Determine:  

a) O calor latente da mudança de fase  ocorrida; 

b) A capacidade térmica do corpo antes e depois da mudança de fase; 

c) O calor específico da substância no estado líquido e no estado do vapor. 

26. Um bloco de um material desconhecido e de massa 1kg encontra-se à temperatura de 80°C, ao 

ser encostado em outro bloco do mesmo material, de massa 500g e que está em temperatura 

ambiente (20°C). Qual a temperatura que os dois alcançam em contato? Considere que os blocos 

estejam em um calorímetro 

27. (UFRN) O uso de tecnologias associadas às energias renováveis tem feito ressurgir, em Zonas 

Rurais, técnicas mais eficientes e adequadas ao manejo de biomassa para produção de energia. 

Entre essas tecnologias, está o uso do fogão a lenha, de forma sustentável, para o aquecimento de 

água residencial. Tal processo é feito por meio de uma serpentina instalada no fogão e conectada, 

através de tubulação, à caixa d’água, conforme o esquema mostrado na Figura abaixo. 

 



 

Na serpentina, a água aquecida pelo fogão sobe para a caixa d’água ao mesmo tempo em que a 

água fria desce através da tubulação em direção à serpentina, onde novamente é realizada a troca 

de calor. Considerando o processo de aquecimento da água contida na caixa d’água, é correto 

afirmar que este se dá, principalmente, devido ao processo de: 

a) condução causada pela diminuição da densidade da água na serpentina. 

b) convecção causada pelo aumento da densidade da água na serpentina. 

c) convecção causada pela diminuição da densidade da água na serpentina. 

d) condução causada pelo aumento da densidade da água na serpentina. 

28. (UFRGS) Considere que certa quantidade de gás ideal, mantida a temperatura constante, 

está contida em um recipiente cujo volume pode ser variado. 

Assinale a alternativa que melhor representa a variação da pressão (p) exercida pelo gás, em função 

da variação do volume (V) do recipiente.  

     

 

 

 

 



29. (Mackenzie- SP) Um recipiente de volume V, totalmente fechado, contém 1 mol de um gás ideal, 

sob uma certa pressão p. A temperatura absoluta do gás é T e a constante universal dos gases 

perfeitos é R= 0,082 atm.litro/mol.K. Se esse gás é submetido a uma transformação isotérmica, cujo 

gráfico está representado abaixo, podemos afirmar que a pressão, no instante em que ele ocupa o 

volume é de 32,8 litros, é: 

 

30. (Unifor-CE) Um gás ideal sofre a transformação A      B      C indicada no diagrama. Determine o 

trabalho realizado pelo gás nessa transformação 

 

31. Um sistema gasoso recebe do meio externo 2000 cal em forma de calor. Sabendo que 1 cal = 

4,2J, determine, no SI: 

a) o trabalho trocado com o meio, numa transformação isotérmica  

b) a variação de energia interna numa transformação isométrica 

32. A variação de energia interna de um gás perfeito em uma transformação isobárica foi igual a 

1200 J. Se o gás ficou submetido a uma pressão de 50 N/m² e a quantidade de energia que recebeu 

do ambiente foi igual a 2000 J, calcule a variação de volume sofrido pelo gás durante o processo. 

33. Uma máquina térmica recebe de uma fonte quente 1000 cal por ciclo. Sendo as temperaturas 

das fontes quente e fria, respectivamente, 427°C e 127°C, determine: (ADOTE 1 CAL = 4,2 J) 

a) o rendimento da máquina                              b) o trabalho, em joules, realizado pela máquina em 

cada ciclo 

 

 

 

 

 



34. Uma certa quantidade de gás ideal realiza o ciclo ABCDA, conforme o gráfico. Nessas condições 

determine o trabalho realizado no ciclo ABCDA. 

             p (10² N/m²) 

 

                    A                                              B 

       10 

 

           4    

                  D                                                C 

                     0,2                                         1,0                 V(m³)      

35. (PUCC-SP) O motorista de um carro olha no espelho retrovisor interno e vê o passageiro do 

banco traseiro. Se o passageiro olhar para o mesmo espelho verá o motorista. Esse fato se explica 

pelo: 

a) princípio de independência dos raios luminosos 

b) fenômeno de refração que ocorre na superfície do espelho 

c) fenômeno de absorção que ocorre na superfície do espelho 

d) princípio de propagação retilínea dos raios luminosos 

e) princípio da reversibilidade dos raios luminoso 

 

36. (EFOA-MG) Três feixes de luz, de mesma intensidade, podem ser vistos atravessando uma 

sala, como mostra a figura. O feixe 1 é vermelho, o 2 é verde e o 3 é azul. Os três feixes se cruzam 

na posição A e atingem o anteparo nas regiões B, C e D. As cores que podem ser vistas nas 

regiões A, B, C e D, respectivamente, são : 

 

a) branco, branco, branco e branco       

b) branco, vermelho, verde e azul       

c) amarelo, azul, verde e vermelho       

d) branco, azul, verde e vermelho     

e) amarelo, vermelho, verde e azul       

 

 

 

 

 

 



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

por: 

 

38. (UESPI) Um lápis de altura 16 cm encontra-se diante de um espelho esférico convexo, com 
distância focal de valor absoluto 40 cm. A imagem do lápis tem a mesma orientação deste e altura 
igual a 3,2 cm. A que distância do espelho encontra-se o lápis?  
a) 10 cm.  
b) 20 cm.  
c) 40 cm.  
d) 140 cm.  
e) 160 cm. 

39. (PUC-SP) A um aluno foi dada a tarefa de medir a altura do prédio da escola que frequentava. O 

aluno, então, pensou em utilizar seus conhecimentos de ótica geométrica e mediu, em determinada 

hora da manhã, o comprimento das sombras do prédio e a dele próprio projetadas na calçada (L e l, 

respectivamente). Facilmente chegou à conclusão de que a altura do prédio da escola era de cerca 

de 22,1 m. As medidas por ele obtidas para as sombras foram L = 10,4 m e l =0,8 m. Qual é a altura 

do aluno? 

 

40. (PUC-RIO) A figura representa um raio luminoso incidido sobre um espelho plano A e, em 

seguida, refletido pelo espelho plano B. O ângulo θ que a direção do raio refletido faz com a direção 

perpendicular ao espelho B é: 

 

 



41. (UNESP) A figura representa um espelho côncavo, onde R é o lado Real, V, o lado Virtual, C, o 

centro do espelho, F, o ponto Focal e c, o vértice do espelho. O eixo central é dividido em três regiões: 

a região I, à esquerda do ponto C, a região II, entre C e F e a região III, entre F e c. Para obter uma 

imagem Real e Invertida, o objeto tem que ser posicionado somente na(s) região(ões) 

 

 

11. (UFRGS) Observe a figura abaixo.  

 

 

 

Na figura, E representa um espelho esférico côncavo com distância focal de 20 cm, e O, um objeto 

extenso colocado a 60 cm do vértice do espelho. Assinale a alternativa que preenche corretamente 

as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem. A imagem do objeto formada pelo 

espelho é ........, ........ e situa-se a ........ do vértice do espelho. 

 

(A) real – direita – 15 cm 

(B) real – invertida – 30 cm 

(C) virtual – direita – 15 cm 

(D) virtual – invertida – 30 cm 

(E) virtual – direita – 40 cm 

 

42. Um objeto luminoso de 8 cm de altura está colocado a 20 cm de uma lente divergente de distância 

focal 30 cm. Determine suas características (posição, tamanho, natureza) da imagem. 

 

 

 

 

a) I. 

b) II. 

c) III. 

d) I e II. 

e) II e III. 



43. (UECE) As figuras representam os perfis de lentes de vidro. Pode-se afirmar que, imersas no ar:  

 

 

a) Todas são convergentes. 

b) Todas são divergentes.  

c) I e II são convergentes e III é divergente.  

d) II e III são convergentes e I é divergente. 

e) I e III são convergentes e II é divergente. 

 

 

 

 


