
 
 
   
 
 

1. Uma pessoa, na festa de São João, encontra-se 

perto de uma fogueira. O calor que ela recebe vem 

PRINCIPALMENTE por:  
 

a) Convecção.  

b) Condução.  

c) Irradiação.  

d) Propagação.  

 

2. Assinale a alternativa que define de 

forma CORRETA o que é temperatura: 

 

a) É a energia que se transmite de um corpo a 

outro em virtude de uma diferença de 

temperatura. 

b) Uma grandeza associada ao grau de agitação 

das partículas que compõe um corpo,     quanto 

mais agitadas as partículas de um corpo, menor 

será sua temperatura. 

c) Energia térmica em trânsito. 

d) É uma forma de calor. 

e) Uma grandeza associada ao grau de agitação 

das partículas que compõe um corpo, quanto mais 

agitadas as partículas de um corpo, maior será sua 

temperatura. 

 

3. Nos dias frios, quando uma pessoa expele ar 

pela boca, forma-se uma espécie de “fumaça” 

junto ao rosto. Isso ocorre porque a pessoa: 

 

a) expele ar quente que condensa o vapor de água 

existente na atmosfera. 

b) expele ar quente e úmido que se esfria, 

ocorrendo a condensação dos vapores expelidos. 

c) expele ar frio que provoca a condensação do 

vapor de água na atmosfera. 

d) provoca a evaporação da água existente no ar. 

e) provoca a liquefação do ar, com seu calor. 

 

4.  A água pode ser encontrada na natureza nos 

estados sólido, líquido ou gasoso. Conforme as 

condições, a água pode passar de um estado para 

outro através de processos que recebem nomes 

específicos. Um desses casos é quando ela muda 

do estado gasoso para o líquido. 

 

Assinale a alternativa que apresenta o nome correto 

dessa transformação. 

a) Sublimação.                 

b) Vaporização.                      

C) Solidificação.                    

d) Condensação.                   

e) Fusão. 

 

5. Assinale falsa (F) ou verdadeira (V) em cada 

afirmativa. 

 

(      ) A água pode evaporar e para isso é necessário 

que ela receba calor. 

(     ) A sensação de frio ocasionada pela 

evaporação da água sobre a pele pode ser 

caracterizada por uma transformação endotérmica. 

(      ) A transformação de água líquida para gelo 

precisa ceder calor para acontecer 

 

A sequência correta é 

 

a) VFF  b) VVV c) VFV       d) FFF 

 

6. Um bloco de chumbo está sendo fundido. 

Durante esse processo, à pressão constante, é 

CORRETO afirmar que 

 

a) ele recebe calor e sua temperatura aumenta.     

b) ele cede calor e sua temperatura aumenta. 

c) ele recebe calor e sua temperatura permanece 

constante.        

d) o calor evidenciado é sensível, pois há 

mudança de temperatura. 

e) ele cede calor e sua temperatura diminui. 

 

7. Com relação aos processos de variação da 

temperatura, qual(is) deles necessitam da 

existência de um meio material para que 

possam ocorrer? 

 

a) condução, convecção e irradiação 

b) apenas condução 

c) apenas convecção 

d) condução e irradiação 

e) convecção e irradiação 
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8. O congelador é colocado na parte superior dos 

refrigeradores, pois o ar se resfria nas 

proximidades dele, _________ a densidade e 

desce. O ar quente que está na parte de baixo, 

por ser ________, sobe e resfria-se nas 

proximidades do congelador. Nesse caso, o 

processo de transferência de energia na forma de 

calor recebe o nome de _________. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente 

as lacunas. 

 

a) aumenta – mais denso – convecção. 

b) diminui – mais denso – condução. 

c) aumenta – menos denso – condução. 

d) diminui – menos denso – irradiação. 

e) aumenta – menos denso – convecção. 

 

9. Uma panela com água está sendo aquecida 

num fogão. O calor das chamas se transmite 

através da parede do fundo da panela para a água 

que está em contato com essa parede e daí para o 

restante da água. Na ordem desta descrição, o 

calor se transmitiu predominantemente por: 

 

a) radiação e convecção 

b) radiação e condução 

c) convecção e radiação 

d) condução e convecção 

e) condução e radiação 

 

10. Sobre os processos de propagação de calor, 

analise as alternativas a seguir e marque a 

INCORRETA: 

 

a) a convecção é observada em líquidos e gases. 

b) a condução de calor pode ocorrer em meios 

materiais e no vácuo. 

c) o processo de propagação de calor por 

irradiação pode ocorrer sem a existência de meio 

material; 

d) o calor é uma forma de energia que pode se 

transferir de um corpo para outro em virtude da 

diferença de temperatura entre eles. 

e) O processo de convecção térmica consiste na 

movimentação de partes do fluido dentro do 

próprio fluido em razão da diferença de 

densidade entre as partes do fluido 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


