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CONTEÚDO: CALORIMETRIA I - PROPAGAÇÃO DO CALOR
EXERCÍCIOS ENEM

das

01 - (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.

pelas queimadas, que se intensificaram devido ao clima.
A concentração de fumaça ficou três vezes maior que o
limite crítico estabelecido pelo Ministério do Meio
Ambiente, e a de fuligem, mais do que dobrou.
Ciência hoje, Rio de Janeiro, v. 42, n.°. 252, p.54, set./2008
(adaptado).
A fumaça liberada pelas queimadas
a) é responsável pelos altos índices pluviométricos na
região amazônica.
b) possui gases do efeito estufa e pode influenciar a
temperatura global.
c) pode tornar-se menor à medida que as fronteiras
agrícolas do país aumentarem.
d) é útil para a formação de nuvens, na manutenção da
umidade relativa característica da região.

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.

02 - (ENEM/2009) A seca extrema que atingiu a região
amazônica em 2005 provocou problemas de saúde em
90% da população pobre de Rio Branco (AC). A principal
causa foi a fumaça liberada, em grandes quantidades,

e) é maior no período de cheias, pois possui mais matéria
orgânica que no período de estiagem.

03 - (ENEM/2011)

d) tem como principal característica a absorção de calor,
facilitando o equilíbrio térmico.
e) está em contato direto com o corpo humano,
facilitando a transferência de calor por condução.

05 - (ENEM/2013)

Disponível em: http://seguindocurso.wordpress.com. Acesso em: 28
jul. 2010.

A tirinha faz referência a uma propriedade de uma
grandeza Física, em que a função do jornal utilizado pelo
homem é a de
a) absorver a umidade que dissipa calor.
b) impedir que o frio do ambiente penetre.
c) manter o calor do homem concentrado.
d) restringir a perda de calor para o ambiente.
e) bloquear o vento que sopra trazendo frio.

Disponível em: http://casadosnoopy.blogspot.com. Acesso
em: 14 jun. 2011.

Quais são os processos de propagação de calor
relacionados à fala de cada personagem?
a) Convecção e condução.
b) Convecção e irradiação.
c) Condução e convecção.

04 - (ENEM/2012) Em dias com baixas temperaturas, as
pessoas utilizam casacos ou blusas de lã com o intuito de
minimizar a sensação de frio. Fisicamente, esta sensação
ocorre pelo fato de o corpo humano liberar calor, que é a
energia transferida de um corpo para outro em virtude da
diferença de temperatura entre eles.
A utilização de vestimenta de lã diminui a sensação de
frio, porque

d) Irradiação e convecção.
e) Irradiação e condução.

06 - (ENEM/2014) Um engenheiro decidiu instalar um
aquecedor solar em sua casa, conforme mostra o
esquema.

a) possui a propriedade de gerar calor.
b) é constituída de material denso, o que não permite a
entrada do ar frio.
c) diminui a taxa de transferência de calor do corpo
humano para o meio externo.

De acordo com as instruções de montagem, para se ter
um aproveitamento máximo da incidência solar, as placas
do coletor solar devem ser instaladas com um ângulo de
inclinação determinado.

O parâmetro que define o valor do ângulo de inclinação
dessas placas coletoras é a

O aluno que responder corretamente ao questionamento
do professor dirá que o derretimento ocorrerá

a) altitude.

a) mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem
uma maior condutividade térmica que a de plástico.

b) latitude.
c) longitude.
d) nebulosidade.
e) umidade relativa do ar.

07 - (ENEM/2014) O aquecimento de água em residências
com o uso de energia solar é uma alternativa ao uso de
outras fontes de energia. A radiação solar, ao incidir nas
placas, promove o aquecimento da água. O cobre é um
dos materiais empregados na produção dos tubos que
conduzem a água nos coletores solares. Outros materiais
poderiam também ser empregados.
A tabela a seguir apresenta algumas propriedades de
metais que poderiam substituir o cobre:

De acordo com as propriedades dos metais listadas na
tabela, o melhor metal para substituir o cobre seria o

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.

10 - (ENEM/2016) Para a instalação de um aparelho de
ar-condicionado, é sugerido que ele seja colocado na
parte superior da parede do cômodo, pois a maioria dos
fluidos (líquidos e gases), quando aquecidos, sofrem
expansão, tendo sua densidade diminuída e sofrendo um
deslocamento ascendente. Por sua vez, quando são
resfriados, tornam-se mais densos e sofrem um
deslocamento descendente.
A sugestão apresentada no texto minimiza o consumo de
energia, porque

a) alumínio.
a) diminui a umidade do ar dentro do cômodo.
b) chumbo.
c) ferro.
d) níquel.
e) zinco.

b) aumenta a taxa de condução térmica para fora do
cômodo.
c) torna mais fácil o escoamento da água para fora do
cômodo.
d) facilita a circulação das correntes de ar frio e quente
dentro do cômodo.

08 - (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.

e) diminui a taxa de emissão de calor por parte do
aparelho para dentro do cômodo.

11 - (ENEM/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 ºC,
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.

Uma usina termossolar utiliza concentradores solares
parabólicos que chegam a dezenas de quilômetros de
extensão. Nesses coletores solares parabólicos, a luz
refletida pela superfície parabólica espelhada é focalizada
em um receptor em forma de cano e aquece o óleo
contido em seu interior a 400 ºC. O calor desse óleo é
transferido para a água, vaporizando-a em uma caldeira.
O vapor em alta pressão movimenta uma turbina
acoplada a um gerador de energia elétrica.

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.

12 - (ENEM/2017) É muito comum encostarmos a mão na
maçaneta de uma porta e termos 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.

Considerando que a distância entre a borda inferior e a
borda superior da superfície refletora tenha 6 m de
largura e que focaliza no receptor os 800 watts/m2 de
radiação provenientes do Sol, e que o calor específico da
água é 1 cal g–1 ºC–1 = 4.200 J kg–1 ºC–1, então o
comprimento linear do refletor parabólico necessário
para elevar a temperatura de 1 m3 (equivalente a 1 t) de
água de 20 ºC para 100 ºC, em uma hora, estará entre

Fisicamente, a sensação térmica mencionada é explicada
da seguinte forma:

a) 15 m e 21 m.

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.

b) 22 m e 30 m.
c) 105 m e 125 m.
d) 680 m e 710 m.
e) 6.700 m e 7.150 m.

d) A madeira retém mais calor que o metal.
e) O metal retém mais frio que a madeira.
GABARITO (EM BREVE)
13 - (ENEM/2009) O Sol representa uma fonte limpa e
inesgotável de energia para o nosso planeta. Essa energia
pode ser captada por aquecedores solares, armazenada e
convertida posteriormente em trabalho útil. Considere
determinada região cuja insolação — potência solar
incidente na superfície da Terra — seja de 800 watts/m2.

