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Apresentem a resolução de todas as questões inclusive as de escolha múltipla. 

 

1. Os coletores solares térmicos são dispositivos que permitem aproveitar o efeito térmico da 

radiação que nos chega do Sol. Pretende-se instalar um sistema solar térmico com coletores 

orientados de modo que neles incida, por cada metro quadrado (m2), radiação de energia média 

diária de 1,0x107 J. O sistema, com um rendimento médio de 35%, destina-se a aquecer 300 kg de 

água. Calcule a área de coletores que deve ser instalada, caso se pretenda que o aumento médio 

diário da temperatura da água seja 40 ºC. Apresente todas as etapas de resolução. (35 pontos) 

 

c(capacidade térmica mássica da água)= 4,18 x 103 J kg-1 ºC -1 

 

2. Considere duas amostras de água, A e B, de massas respetivamente iguais a mA e a 2mA, às 

quais foi fornecida a mesma quantidade de energia. Sendo TA e TB as variações de temperatura 

sofridas pelas amostras A e B, TB será igual a: (10 pontos) 

(A) 2∆𝑇𝐴 

(B) ∆𝑇𝐴 

(C) −2∆𝑇𝐴 

(D) 
1

2
∆𝑇𝐴 

3. Considere diversas amostras puras de líquidos, todas inicialmente a 50ºC, que sofrem um 

processo de arrefecimento até atingirem a temperatura ambiente. A energia cedida por cada uma 

dessas amostras será tanto maior quanto: (10 pontos) 

(A) menor for a massa da amostra e menor for a capacidade térmica mássica do líquido.  

(B) maior for a massa da amostra e maior for a capacidade térmica mássica do líquido.  

(C) maior for a massa da amostra e menor for a capacidade térmica mássica do líquido.  

(D) menor for a massa da amostra e maior for a capacidade térmica mássica do líquido. 

4. A figura representa um esboço do gráfico da variação da temperatura, 

T, de uma amostra de água contida numa cafeteira elétrica, em função 

da energia, E, que lhe é fornecida. Sabendo que essa amostra tem uma 

massa, m, e uma capacidade térmica mássica, c, qual é a expressão 

que traduz o declive da reta representada na figura? (10 pontos) 

 

(A) 
𝑐

𝑚
 

(B) 
𝑚

𝑐
 

(C) 
1

𝑚𝑐
 

(D) 𝑚𝑐 
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5. O calor: (10 pontos) 

(A) é uma forma de energia interna. 

(B) é uma energia transferida. 

(C) é uma propriedade que depende da temperatura a que um corpo se encontra.  

(D) é um fluido que pode ser transferido de um corpo a temperatura mais elevada para outro a 

temperatura mais baixa. 

6. Considere um sistema fechado que cedeu 200J, como calor, tendo sido sobre ele realizado um 

trabalho de 300J. Qual foi a variação da energia interna do sistema? (15 pontos) 

7. Numa experiência, forneceu-se uma energia de 100,0 kJ a 500 g de gelo, inicialmente a -10,0 

°C. Admita que toda a energia fornecida contribuiu para o aumento da energia interna do gelo e 

que não houve outras trocas de energia entre o gelo e o exterior. A energia necessária à fusão de 

1,0 kg de gelo é 3,34×105J e o ponto de fusão da água, nas condições da experiência, é 0,0ºC. 

Calcule a massa de gelo que não se fundiu. Apresente todas as etapas de resolução. (35 pontos) 

C gelo (capacidade térmica mássica do gelo) = 2,11 × 103J kg-1 °C-1 

8. Considere que uma barra de alumínio, de massa 700 g e, inicialmente, a 25,0 ºC, é aquecida. 

Que energia é necessário fornecer à barra, para que a sua temperatura aumente de 25,0 ºC para 

27,0 ºC? (20 pontos) 

 

9. A placa de cobre, maciça e homogénea, de espessura P, representada 

na figura, permite a dissipação de energia de uma fonte quente (placa 

metálica X), mantida a uma temperatura constante, Tx, para uma fonte fria 

(placa metálica Y), mantida a uma temperatura constante, Ty.  

9.1. Identifique e explique o mecanismo de transferência de energia como calor entre as placas X 

e Y, através da placa de cobre. (35 pontos) 

9.2. Identifique a propriedade física que permite distinguir bons e maus condutores de calor. (10 

pontos) 

9.3. Se a placa de cobre for substituída por outra, idêntica, mas com metade da espessura, a 

energia transferida por unidade de tempo, entre as placas X e Y: (10 pontos) 

(A) reduz-se a metade.  

(B) quadruplica.  

(C) duplica.  

(D) reduz-se a um quarto. 

FIM  

BOA SORTE JOVENS CIENTISTAS! 

PROFESSORA PAULA MELO SILVA 


