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FRENTE 1 – CINEMÁTICA 

1. (Enem 2019) A agricultura de precisão reúne técnicas agrícolas que consideram particularidades 
locais do solo ou lavoura a fim de otimizar o uso de recursos. Uma das formas de adquirir informações 
sobre essas particularidades é a fotografia aérea de baixa altitude realizada por um veículo aéreo não 
tripulado (vant). Na fase de aquisição é importante determinar o nível de sobreposição entre as 
fotografias. A figura ilustra como uma sequência de imagens é coletada por um vant e como são 
formadas as sobreposições frontais. 
 

 
 
O operador do vant recebe uma encomenda na qual as imagens devem ter uma sobreposição frontal 
de 20%  em um terreno plano. Para realizar a aquisição das imagens, seleciona uma altitude H  fixa de 

voo de 1.000 m,  a uma velocidade constante de 150 m s .−  A abertura da câmera fotográfica do vant é de 

90 .  Considere tg (45 ) 1. =  

 
Natural Resources Canada. Concepts of Aerial Photography. Disponível em: www.nrcan.gc.ca. Acesso em: 26 abr. 2019 (adaptado). 

 
 
 
 

  



 
 

 
 
Com que intervalo de tempo o operador deve adquirir duas imagens consecutivas?  
 
a) 40  segundos    

b) 32  segundos    

c) 28  segundos    

d) 16  segundos    

e) 8  segundos    

  
2. (Enem PPL 2019)  Um foguete viaja pelo espaço sideral com os propulsores desligados. A velocidade 
inicial v  tem módulo constante e direção perpendicular à ação dos propulsores, conforme indicado na 
figura. O piloto aciona os propulsores para alterar a direção do movimento quando o foguete passa pelo 

ponto A  e os desliga quando o módulo de sua velocidade final é superior a 2 | v |,  o que ocorre antes 

de passar pelo ponto B.  Considere as interações desprezíveis. 
 

 
 
A representação gráfica da trajetória seguida pelo foguete, antes e depois de passar pelo ponto B,  é: 

 
a) 
 

    
 

b)  
 

    
 

c) 
  

    
 

d) 

    
 

e) 

     
 

 

 
  



 
 

 
 
3. (Enem PPL 2018)  Ao soltar um martelo e uma pena na Lua em 1973, o astronauta David Scott 
confirmou que ambos atingiram juntos a superfície. O cientista italiano Galilei Galilei (1564-1642), um 
dos maiores pensadores de todos os tempos, previu que, se minimizarmos a resistência do ar, os corpos 
chegariam juntos à superfície. 
 
OLIVEIRA, A. A influência do olhar Disponível em: www.cienciahoje.org.br. Acesso em: 15 ago. 2016 
(adaptado). 
 
 
Na demonstração, o astronauta deixou cair em um mesmo instante e de uma mesma altura um martelo 
de 1,32 kg  e uma pena de 30 g. Durante a queda no vácuo, esses objetos apresentam iguais  

 
a) inércias.     
b) impulsos.     
c) trabalhos.     
d) acelerações.     
e) energias potenciais.    
 
4. (Enem PPL 2018)  Um piloto testa um carro em uma reta longa de um autódromo. A posição do carro 
nessa reta, em função do tempo, está representada no gráfico. 
 

 
 
Os pontos em que o módulo da velocidade do carro é menor e maior são, respectivamente,  
 
a) K e M.     
b) N e K.     
c) M e L.     
d) N e L.     
e) N e M.     
  

  



 
 

 
 
5. (Enem 2017)  Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce 
sobre o tórax e abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na 
segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em cinco modelos diferentes de 
cinto. Os testes simularam uma colisão de 0,30  segundo de duração, e os bonecos que representavam 

os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento registra o módulo da 
desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros como massa dos bonecos, dimensões 
dos cintos e velocidade imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos para todos os testes.  
 
O resultado final obtido está no gráfico de aceleração por tempo. 
 

 
 
 
Qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna ao motorista?  
 
a) 1    
b) 2    
c) 3    
d) 4    
e) 5    
 
6. (Enem (Libras) 2017)  No Brasil, a quantidade de mortes decorrentes de acidentes por excesso de 
velocidade já é tratada como uma epidemia. Uma forma de profilaxia é a instalação de aparelhos que 
medem a velocidade dos automóveis e registram, por meio de fotografias, os veículos que trafegam 
acima do limite de velocidade permitido. O princípio de funcionamento desses aparelhos consiste na 
instalação de dois sensores no solo, de forma a registrar os instantes em que o veículo passa e, em 
caso de excesso de velocidade, fotografar o veículo quando ele passar sobre uma marca no solo, após 
o segundo sensor. 
 

  



 
 

 
 
Considere que o dispositivo representado na figura esteja instalado em uma via com velocidade máxima 
permitida de 60 km h.  

 

 
 
No caso de um automóvel que trafega na velocidade máxima permitida, o tempo, em milissegundos, 
medido pelo dispositivo, é  
 
a) 8,3.     

b) 12,5.     

c) 30,0.    

d) 45,0.     

e) 75,0.    

  
7. (Enem 2017)  Um motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, 
aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento de seu tempo de reação. 
Considere dois motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles 

aceleram seus carros inicialmente a 21,00 m s .  Em resposta a uma emergência, freiam com uma 

desaceleração igual a 25,00 m s ,  O motorista atento aciona o freio à velocidade de 14,0 m s,  enquanto 

o desatento, em situação análoga, leva 1,00  segundo a mais para iniciar a frenagem. 

 
Que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento, até a parada total dos 
carros?  
 
a) 2,90 m     

b) 14,0 m     

c) 14,5 m     

d) 15,0 m     

e) 17,4 m     

  
  



 
 

 
 
8. (Enem PPL 2017)  Um longo trecho retilíneo de um rio tem um afluente perpendicular em sua margem 
esquerda, conforme mostra a figura. Observando de cima, um barco trafega com velocidade constante 
pelo afluente para entrar no rio. Sabe-se que a velocidade da correnteza desse rio varia uniformemente, 
sendo muito pequena junto à margem e máxima no meio. O barco entra no rio e é arrastado lateralmente 
pela correnteza, mas o navegador procura mantê-lo sempre na direção perpendicular à correnteza do 
rio e o motor acionado com a mesma potência. 
 

 
 
Pelas condições descritas, a trajetória que representa o movimento seguido pelo barco é: 
 
a) 
 

     
 

b) 
 

     
 

c) 
 

     
 

d) 
 

     
 

e) 
 

     
 

 

 
 
9. (Enem 2016)  Dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada, na mesma 
direção e sentido, devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo, 
até que ele pare totalmente, ocorre em duas etapas, a partir do momento em que o motorista detecta 
um problema que exige uma freada brusca. A primeira etapa é associada à distância que o veículo 
percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. Já a segunda 
se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração 
constante.  
 

  



 
 

 
 
Considerando a situação descrita, qual esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação 
à distância percorrida até parar totalmente?  
 
a) 

     
 

b) 

     
 

c) 

     
 

d) 

     
 

e) 

     
 

 

 
10. (Enem 2ª aplicação 2010)   
 

Rua da Passagem 
 

Os automóveis atrapalham o trânsito. 
Gentileza é fundamental. 

Não adianta esquentar a cabeça. 
Menos peso do pé no pedal. 

 
O trecho da música, de Lenine e Arnaldo Antunes (1999), ilustra a preocupação com o trânsito nas 
cidades, motivo de uma campanha publicitária de uma seguradora brasileira. Considere dois 
automóveis, A e B, respectivamente conduzidos por um motorista imprudente e por um motorista 
consciente e adepto da campanha citada. Ambos se encontram lado a lado no instante inicial t = 0 s, 
quando avistam um semáforo amarelo (que indica atenção, parada obrigatória ao se tornar vermelho). 
O movimento de A e B pode ser analisado por meio do gráfico, que representa a velocidade de cada 
automóvel em função do tempo. 
 

 
 
 

  



 
 

 
 
As velocidades dos veículos variam com o tempo em dois intervalos: (I) entre os instantes 10s e 20s; 
(II) entre os instantes 30s e 40s. De acordo com o gráfico, quais são os módulos das taxas de variação 
da velocidade do veículo conduzido pelo motorista imprudente, em m/s2, nos intervalos (I) e (II), 
respectivamente?  
 
a) 1,0 e 3,0    
b) 2,0 e 1,0    
c) 2,0 e 1,5    
d) 2,0 e 3,0    
e) 10,0 e 30,0    
  
Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: [B] 
 
Analisando dois triângulos sobrepostos, temos: 
 

 
 

1000
tg45 L 2000 m

L 2
 =  =  

 
Distância percorrida pelo avião entre duas fotos: 
d 0,8 2000 m 1600 m=  =  

 
Portanto, o intervalo de tempo procurado é de: 

d 1600 m
t

v 50 m s

t 32 s

Δ

Δ

= =

 =

   

 
  



 
 

 
 
Resposta da questão 2: [C] 
 
Na horizontal, têm-se um MU (velocidade constante). Na vertical, têm-se um MUV (neste caso, um 
movimento acelerado a partir do repouso) de A  até B.  E após a passagem por B,  a componente 

vertical também se torna constante. Ou seja, levando em consideração essas informações e 
sobrepondo os movimentos, a alternativa que melhor descreve o movimento do foguete é a [C], já que 
mostra um arco de parábola entre A  e B,  e uma reta inclinada após passar por B.    

 
Resposta da questão 3: [D] 
 
Corpos em queda livre caem com a mesma aceleração, igual à aceleração da gravidade local.   
 
Resposta da questão 4: [C] 
 
No gráfico dado, da posição em função do tempo, o módulo da velocidade é dado pela declividade da 
reta tangente à curva em cada ponto. 
Assim, entre os pontos considerados, aquele em que a velocidade tem menor módulo é M,  onde a 

curva é menos inclinada; e o de maior velocidade é L,  onde a curva é mais inclinada.   

 
Resposta da questão 5: [B] 
 
Pelo gráfico, o cinto que apresenta o menor valor de amplitude para a aceleração é o 2, sendo 
portanto o mais seguro.   
 
Resposta da questão 6: [C] 
 
O tempo medido pelo dispositivo é o que o veículo gasta para ir de um sensor ao outro, no caso, para 
percorrer 0,5m.  

Dados: 
60 50

S 0,5m; v 60km h m s m s.
3,6 3

Δ = = = =  

S S 0,5 1,5
v   t 0,03s  t 30ms.

50t v 50
3

Δ Δ
Δ Δ

Δ
=  = = = =  =    

 
  



 
 

 
 
Resposta da questão 7: [E] 
 
Para o motorista atento, temos: 
 
Tempo e distância percorrida até atingir 14 m s  a partir do repouso: 

0

1 1

2 2
0

2 2
1 1

v v at

14 0 1 t t 14 s

v v 2a s

14 0 2 1 d d 98 m

Δ

= +

= +   =

= +

= +    =

 

 
Distância percorrida até parar: 

2 2
1 10 14 2 ( 5) d ' d ' 19,6 m= +  −   =  

 
Distância total percorrida: 

1 1 1 1s d d ' 98 19,6 s 117,6 mΔ Δ= + = +  =  

 
Para o motorista que utiliza o celular, temos: 

2 1 2t t 1 t 15 s= +  =  

 
Velocidade atingida e distância percorrida em 15 s  a partir do repouso: 

2 2

2 2
2 2

v 0 1 15 v 15 m s

15 0 2 1 d d 112,5 m

= +   =

= +    =
 

 
Distância percorrida até parar: 

2 2
2 20 15 2 ( 5) d ' d ' 22,5 m= +  −   =  

 
Distância total percorrida: 

2 2 2 2s d d ' 112,5 22,5 s 135 mΔ Δ= + = +  =  

 
Portanto, a distância percorrida a mais pelo motorista desatento é de: 

2 1s s s 135 117,6

s 17,4 m

Δ Δ Δ

Δ

= − = −

 =
   

 
Resposta da questão 8: [D] 
 
A componente vertical da trajetória do barco se mantém com velocidade constante, enquanto que a 
componente horizontal vai perdendo intensidade a uma taxa constante ao longo do caminho. Sendo 
assim, a única alternativa que apresenta corretamente a sobreposição dessas duas componentes é a 
[D].   
 

  



 
 

 
 
Resposta da questão 9: [D] 
 
Durante o tempo de reação do condutor, a velocidade escalar é constante. Portanto, durante esse 
intervalo de tempo, o gráfico da velocidade escalar em função da distância é um segmento de reta 
horizontal. 
 
A partir da aplicação dos freios, se a desaceleração tem intensidade constante, o movimento é 
uniformemente variado (MUV). Então o módulo da velocidade escalar varia com a distância percorrida 
(D)  de acordo com a equação de Torricelli: 

 
2 2 2

0 0v v 2aD  v v 2aD.= −  = −  

 
O gráfico dessa expressão é um arco de parábola de concavidade para baixo. 
 
Resposta da questão 10: [D] 
 
Pelo gráfico, percebe-se que o motorista imprudente é o condutor do veículo A, que recebe 
acelerações e desacelerações mais bruscas. 
 

De 10 s a 20 s: |a(I)| = 
30 10 20

20 10 10

−
=

−
      |a(I)| = 2,0 m/s2. 

De 30 s a 40 s: a(II) = 
0 30 30

40 30 10

− −
=

−
      a(II) = 3,0 m/s2.   

 
 

FRENTE 2 – ELETROSTÁTICA 
 
1. (Enem PPL 2018)  Em uma manhã ensolarada, uma jovem vai até um parque para acampar e ler. Ela 
monta sua barraca próxima de seu carro, de uma árvore e de um quiosque de madeira. Durante sua 
leitura, a jovem não percebe a aproximação de uma tempestade com muitos relâmpagos. 
 
A melhor maneira de essa jovem se proteger dos relâmpagos é  
 
a) entrar no carro.     
b) entrar na barraca.     
c) entrar no quiosque.     
d) abrir um guarda-chuva.     
e) ficar embaixo da árvore.    
  

  



 
 

 
 
2. (Enem (Libras) 2017)  Um pente plástico é atritado com papel toalha seco. A seguir ele é aproximado 
de pedaços de papel que estavam sobre a mesa. Observa-se que os pedaços de papel são atraídos e 
acabam grudados ao pente, como mostra a figura. 
 

 
 
Nessa situação, a movimentação dos pedaços de papel até o pente é explicada pelo fato de os 
papeizinhos  
 
a) serem influenciados pela força de atrito que ficou retida no pente.    
b) serem influenciados pela força de resistência do ar em movimento.    
c) experimentarem um campo elétrico capaz de exercer forças elétricas.    
d) experimentarem um campo magnético capaz de exercer forças magnéticas.    
e) possuírem carga elétrica que permite serem atraídos ou repelidos pelo pente.    
 
3. (Enem PPL 2016) Durante a formação de uma tempestade, são observadas várias descargas 
elétricas, os raios, que podem ocorrer: das nuvens para o solo (descarga descendente), do solo para as 
nuvens (descarga ascendente) ou entre uma nuvem e outra. As descargas ascendentes e descendentes 
podem ocorrer por causa do acúmulo de cargas elétricas positivas ou negativas, que induz uma 
polarização oposta no solo. 
 
Essas descargas elétricas ocorrem devido ao aumento da intensidade do(a)  
 
a) campo magnético da Terra.    
b) corrente elétrica gerada dentro das nuvens.    
c) resistividade elétrica do ar entre as nuvens e o solo.    
d) campo elétrico entre as nuvens e a superfície da Terra.    
e) força eletromotriz induzida nas cargas acumuladas no solo.     
  

  



 
 

 
 
4. (Enem PPL 2014) Em museus de ciências, é comum encontrarem-se máquinas que eletrizam 
materiais e geram intensas descargas elétricas. O gerador de Van de Graaff (Figura 1) é um exemplo, 
como atestam as faíscas (Figura 2) que ele produz. O experimento fica mais interessante quando se 
aproxima do gerador em funcionamento, com a mão, uma lâmpada fluorescente (Figura 3). Quando a 
descarga atinge a lâmpada, mesmo desconectada da rede elétrica, ela brilha por breves instantes. 
Muitas pessoas pensam que é o fato de a descarga atingir a lâmpada que a faz brilhar. Contudo, se a 
lâmpada for aproximada dos corpos da situação (Figura 2), no momento em que a descarga ocorrer 
entre eles, a lâmpada também brilhará, apesar de não receber nenhuma descarga elétrica.  
 

 
 
A grandeza física associada ao brilho instantâneo da lâmpada fluorescente, por estar próxima a uma 
descarga elétrica, é o(a)  
 
a) carga elétrica.    
b) campo elétrico.     
c) corrente elétrica.     
d) capacitância elétrica.    
e) condutividade elétrica.    
  
5. (Enem 2010)  Duas irmãs que dividem o mesmo quarto de estudos combinaram de comprar duas 
caixas com tampas para guardarem seus pertences dentro de suas caixas, evitando, assim, a bagunça 
sobre a mesa de estudos. Uma delas comprou uma metálica, e a outra, uma caixa de madeira de área 
e espessura lateral diferentes, para facilitar a identificação. Um dia as meninas foram estudar para a 
prova de Física e, ao se acomodarem na mesa de estudos, guardaram seus celulares ligados dentro de 
suas caixas. 
 
Ao longo desse dia, uma delas recebeu ligações telefônicas, enquanto os amigos da outra tentavam 
ligar e recebiam a mensagem de que o celular estava fora da área de cobertura ou desligado. 
 
  



 
 

 
 
Para explicar essa situação, um físico deveria afirmar que o material da caixa, cujo telefone celular não 
recebeu as ligações é de  
 
a) madeira e o telefone não funcionava porque a madeira não é um bom condutor de eletricidade.    
b) metal e o telefone não funcionava devido à blindagem eletrostática que o metal proporcionava.    
c) metal e o telefone não funcionava porque o metal refletia todo tipo de radiação que nele incidia.    
d) metal e o telefone não funcionava porque a área lateral da caixa de metal era maior.    
e) madeira e o telefone não funcionava porque a espessura desta caixa era maior que a espessura  
da caixa de metal.    
  
Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: [A] 
 
O carro por ser um recinto fechado tem comportamento mais aproximado ao de um condutor em 
equilíbrio eletrostático (Gaiola de Faraday), sendo desprezíveis a intensidade do vetor campo elétrico 
no seu interior e a diferença de potencial entre dois pontos do seu interior.   
 
Resposta da questão 2: [C] 
 
Quando o pente é atritado com o papel toalha, ele fica eletrizado, criando nas suas proximidades um 
campo elétrico. Ao aproximá-lo dos pedaços de papel, ocorre o fenômeno da indução e esses 
pedaços de papel recebem do campo elétrico uma força elétrica.   
 
Resposta da questão 3: [D] 
 
O aumento do campo elétrico entre as nuvens e o solo favorece o deslocamento de partículas 
carregadas (íons) que acarretam nas descargas elétricas.   
 
Resposta da questão 4: [B] 
 
O campo elétrico gerado pelos corpos eletrizados faz com que partículas existentes no interior das 
lâmpadas movam-se, chocando-se umas com as outras, emitindo luz.   
 
Resposta da questão 5: [B] 
 
No interior de um condutor (caixa metálica) em equilíbrio eletrostático, as cargas distribuem-se na 
superfície externa do condutor, anulando o campo elétrico no seu interior. Esse fenômeno é conhecido 
como blindagem eletrostática. 
 

 
  



 
 

 
 

FRENTE 3 – FÍSICA TÉRMICA 
 
1. (Enem 2019)  Em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 g  de castanha-

de-caju crua para aquecer 350 g  de água, em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. 

Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida da temperatura da água, após a queima 

total do combustível, ela concluiu que 50%  da energia disponível foi aproveitada. O calor específico da 

água é 1 11cal g C ,− −  e sua temperatura inicial era de 20 C.  

 

Quantidade por porção de 10 g  (2  castanhas) 

Valor energético 70 kcal  

Carboidratos 0,8 g  

Proteínas 3,5 g  

Gorduras totais 3,5 g  

 
Qual foi a temperatura da água, em grau Celsius, medida ao final do experimento?  
 

a) 25     

b) 27     

c) 45     

d) 50     

e) 70     

  
2. (Enem 2019)  Em 1962, um jingle (vinheta musical) criado por Heitor Carillo fez tanto sucesso que 
extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão ilustrado por um desenho animado. Nele, uma 
pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta, personificando o “frio”, que não o deixaria entrar, 
pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer sua casa. Apesar de memorável, tal 
comercial televisivo continha incorreções a respeito de conceitos físicos relativos à calorimetria. 
 

DUARTE, M. Jingle é a alma do negócio: livro revela os bastidores das músicas de propagandas. Disponível em: 

https://guiadoscuriosos.uol.com.br. Acesso em: 24 abr. 2019 adaptado). 

 
 
Para solucionar essas incorreções, deve-se associar à porta e aos cobertores, respectivamente, as 
funções de:  
 
a) Aquecer a casa e os corpos.    
b) Evitar a entrada do frio na casa e nos corpos.    
c) Minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos.     
d) Diminuir a entrada do frio na casa e aquecer os corpos.     
e) Aquecer a casa e reduzir a perda de calor pelos corpos.     
  

  



 
 

 
 
3. (Enem PPL 2018)  Duas jarras idênticas foram pintadas, uma de branco e a outra de preto, e 
colocadas cheias de água na geladeira. No dia seguinte, com a água a 8 C,  foram retiradas da geladeira 

e foi medido o tempo decorrido para que a água, em cada uma delas, atingisse a temperatura ambiente. 
Em seguida, a água das duas jarras foi aquecida até 90 C  e novamente foi medido o tempo decorrido 

para que a água nas jarras atingisse a temperatura ambiente. 
 
Qual jarra demorou menos tempo para chegar à temperatura ambiente nessas duas situações?  
 
a) A jarra preta demorou menos tempo nas duas situações.     
b) A jarra branca demorou menos tempo nas duas situações.     
c) As jarras demoraram o mesmo tempo, já que são feitas do mesmo material.     
d) A jarra preta demorou menos tempo na primeira situação e a branca, na segunda.     
e) A jarra branca demorou menos tempo na primeira situação e a preta, na segunda.     
  
4. (Enem (Libras) 2017)  É muito comum encostarmos a mão na maçaneta de uma porta e temos a 
sensação de que ela está mais fria que o ambiente. Um fato semelhante pode ser observado se 
colocarmos uma faca metálica com cabo de madeira dentro de um refrigerador. Após longo tempo, ao 
encostarmos uma das mãos na parte metálica e a outra na parte de madeira, sentimos a parte metálica 
mais fria. 
 
Fisicamente, a sensação térmica mencionada é explicada da seguinte forma:  
 
a) A madeira é um bom fornecedor de calor e o metal, um bom absorvedor.    
b) O metal absorve mais temperatura que a madeira.    
c) O fluxo de calor é maior no metal que na madeira.    
d) A madeira retém mais calor que o metal.    
e) O metal retém mais frio que a madeira.    
 
5. (Enem 2ª aplicação 2016)  Nos dias frios, é comum ouvir expressões como: “Esta roupa é quentinha” 
ou então “Feche a janela para o frio não entrar”. As expressões do senso comum utilizadas estão em 
desacordo com o conceito de calor da termodinâmica. A roupa não é “quentinha”, muito menos o frio 
“entra” pela janela. 
 
A utilização das expressões “roupa é quentinha” e “para o frio não entrar” é inadequada, pois o(a)  
 
a) roupa absorve a temperatura do corpo da pessoa, e o frio não entra pela janela, o calor é que sai por 
ela.    
b) roupa não fornece calor por ser um isolante térmico, e o frio não entra pela janela, pois é a temperatura 
da sala que sai por ela.    
c) roupa não é uma fonte de temperatura, e o frio não pode entrar pela janela, pois o calor está contido 
na sala, logo o calor é que sai por ela.    
d) calor não está contido num corpo, sendo uma forma de energia em trânsito de um corpo de maior 
temperatura para outro de menor temperatura.    
e) calor está contido no corpo da pessoa, e não na roupa, sendo uma forma de temperatura em trânsito 
de um corpo mais quente para um corpo mais frio.    
  

  



 
 

 
 
6. (Enem 2015)  As altas temperaturas de combustão e o atrito entre suas peças móveis são alguns dos 
fatores que provocam o aquecimento dos motores à combustão interna. Para evitar o superaquecimento 
e consequentes danos a esses motores, foram desenvolvidos os atuais sistemas de refrigeração, em 
que um fluido arrefecedor com propriedades especiais circula pelo interior do motor, absorvendo o calor 
que, ao passar pelo radiador, é transferido para a atmosfera. 
 
Qual propriedade o fluido arrefecedor deve possuir para cumprir seu objetivo com maior eficiência?  
 
a) Alto calor específico.    
b) Alto calor latente de fusão.    
c) Baixa condutividade térmica.    
d) Baixa temperatura de ebulição.    
e) Alto coeficiente de dilatação térmica.    
  
7. (Enem PPL 2014)  Para a proteção contra curtos-circuitos em residências são utilizados disjuntores, 
compostos por duas lâminas de metais diferentes, com suas superfícies soldadas uma à outra, ou seja, 
uma lâmina bimetálica. Essa lâmina toca o contato elétrico, fechando o circuito e deixando a corrente 
elétrica passar. Quando da passagem de uma corrente superior à estipulada (limite), a lâmina se curva 
para um dos lados, afastando-se do contato elétrico e, assim, interrompendo o circuito. Isso ocorre 
porque os metais da lâmina possuem uma característica física cuja resposta é diferente para a mesma 
corrente elétrica que passa no circuito. 
 
A característica física que deve ser observada para a escolha dos dois metais dessa lâmina bimetálica 
é o coeficiente de  
 
a) dureza.    
b) elasticidade.     
c) dilatação térmica.    
d) compressibilidade.    
e) condutividade elétrica.    
 
8. (Enem PPL 2013)  É comum nos referirmos a dias quentes como dias “de calor”. Muitas vezes 
ouvimos expressões como “hoje está calor” ou “hoje o calor está muito forte” quando a temperatura 
ambiente está alta. 
 
No contexto científico, é correto o significado de “calor” usado nessas expressões?  
 
a) Sim, pois o calor de um corpo depende de sua temperatura.    
b) Sim, pois calor é sinônimo de alta temperatura.    
c) Não, pois calor é energia térmica em trânsito.    
d) Não, pois calor é a quantidade de energia térmica contida em um corpo.    
e) Não, pois o calor é diretamente proporcional à temperatura, mas são conceitos diferentes.    
  

  



 
 

 
 
9. (Enem 2013)  Em um experimento foram utilizadas duas garrafas PET, uma pintada de branco e a 
outra de preto, acopladas cada uma a um termômetro. No ponto médio da distância entre as garrafas, 
foi mantida acesa, durante alguns minutos, uma lâmpada incandescente. Em seguida a lâmpada foi 
desligada. Durante o experimento, foram monitoradas as temperaturas das garrafas: a) enquanto a 
lâmpada permaneceu acesa e b) após a lâmpada ser desligada e atingirem equilíbrio térmico com o 
ambiente. 
 

 
 
A taxa de variação da temperatura da garrafa preta, em comparação à da branca, durante todo 
experimento, foi  
 
a) igual no aquecimento e igual no resfriamento.    
b) maior no aquecimento e igual no resfriamento.    
c) menor no aquecimento e igual no resfriamento.    
d) maior no aquecimento e menor no resfriamento.    
e) maior no aquecimento e maior no resfriamento.    
  
10. (Enem PPL 2012) 
   

 
 
  



 
 

 
 
O quadro oferece os coeficientes de dilatação linear de alguns metais e ligas metálicas: 
 

Substância Aço Alumínio Bronze Chumbo Níquel Latão Ouro Platina Prata Cobre 

Coeficiente de dilatação 
linear 

5 110 C− −   
1,2 2,4 1,8 2,9 1,3 1,8 1,4 0,9 2,4 1,7 

GREF. Física 2; calor e ondas. São Paulo: Edusp, 1993. 

 
Para permitir a ocorrência do fato observado na tirinha, a partir do menor aquecimento do conjunto, o 
parafuso e a porca devem ser feitos, respectivamente, de  
 
a) aço e níquel    
b) alumínio e chumbo.     
c) platina e chumbo.     
d) ouro e Iatão.     
e) cobre e bronze.    
 
Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: [C] 
 
Energia liberada na queima de 2,5 g  de castanha-de-caju: 

70000 cal
Q 2,5 g 17500 cal

10 g
=  =  

 
Energia aproveitada para aquecer 350 g  de água: 

50
Q' 17500 cal 8750 cal

100
=  =  

 
Logo, a temperatura final da água foi de: 

( )f

f

Q' mc

8750 350 1 20

45 C

Δθ

θ

θ

=

=   −

 = 

   

 
Resposta da questão 2: [C] 
 
As lãs e cobertores não funcionam como “aquecedores”, mas sim evitando que o calor presente na 
casa e no corpo da pessoa seja transferido para o ambiente exterior. Ou seja, servem para minimizar 
as perdas de calor.   
 
Resposta da questão 3: [A] 
 
A jarra preta é melhor absorvedora/emissora de calor que a jarra branca, por isso ela aquece mais 
rápido e resfria mais rápido que a outra.   
 

  



 
 

 
 
Resposta da questão 4: [C] 
 
Como o metal apresenta maior condutividade térmica que a madeira, ele absorve calor mais 
rapidamente da mão da pessoa, ocorrendo maior fluxo de calor para o metal do que para a madeira. 
Isso dá à pessoa a sensação térmica de que o metal está mais frio.   
 
Resposta da questão 5: [D] 
 
Os corpos não possuem calor, mas sim, energia térmica. Calor é uma forma de energia térmica que 
flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor.   
 
Resposta da questão 6: [A] 
 
Da expressão do calor específico sensível: 

Q
Q m c     .

mc
Δθ Δθ=  =  

 
O fluido arrefecedor deve receber calor e não sofrer sobreaquecimento. Para tal, de acordo com a 
expressão acima, o fluido deve ter alto calor específico.   
 
Resposta da questão 7: [C] 
 
A curvatura da lâmina se dá devido aos diferentes coeficientes de dilatação dos metais que compõem 
a lâmina.   
 
Resposta da questão 8: [C] 
 
O calor é apenas o fluxo de energia térmica que ocorre entre dois corpos que estão a diferentes 
temperaturas.   
 
Resposta da questão 9: [E] 
 
Em relação à garrafa pintada de branco, a garrafa pintada de preto comportou-se como um corpo  
melhor absorsor durante o aquecimento e melhor emissor durante o resfriamento, apresentando, 
portanto, maior taxa de variação de temperatura durante todo o experimento.   
 
Resposta da questão 10: [C] 
 
Quanto mais a porca se dilatar e quanto menos o parafuso se dilatar, menor será o aquecimento 
necessário para o desatarraxamento. Assim, dentre os materiais listados, o material do parafuso deve 
ser o de menor coeficiente de dilatação e o da porca, o de maior. Portanto, o parafuso deve ser de 
platina e a porca de chumbo.   

 
 
 


