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Temperatura e Termômetros  

 
01. Quais são os pontos fixos da água nas escalas Celsius, 

Fahrenheit e Kelvin?  
 
02. Qual é a leitura de um termômetro graduado em 

fahrenheit para a leitura de 40 °C?  
 
03. Um turista, ao descer no aeroporto de Nova Yorque, viu 

um termômetro marcando 68 °F. Fazendo algumas 
contas, esse turista verificou que essa temperatura era 
igual à de São Paulo, quando embarcara. A temperatura 
de São Paulo, no momento de seu embarque, era de:  
(A) 10 °C    
(B)  15°C    
(C)  20 °C    
(D)  25 °C    
(E)  28 °C    

 
04. Nas escalas Celsius e Fahrenheit representadas a seguir, 

estão anotadas as temperaturas de fusão de gelo e 
ebulição da água à pressão normal. Sabendo-se que o 
intervalo entre as temperaturas anotadas foram 
divididas em partes iguais, ao se ler 32 °C, quanto 
marcará a escala Fahrenheit 
para a mesma temperatura? 
(A)  112,6 °F    
(B)  64,0 °F    
(C)  89,6 °F    
(D)  144,0 °F    
(E)  100,0 °F    

 
05. Uma pessoa colocou um 

termômetro graduado na escala Fahrenheit e verificou 
que sua temperatura era de 97,7 °F. Considerando que a 
temperatura normal do corpo humano é de  36,5 °C, 
responda se esta pessoa estava com febre.  

 
06. A temperatura do corpo humano é próxima de 37°C. 

Qual é este valor em fahrenheit? 
 
07. Estando num lugar a 40 °F, você vai "morrer" de frio ou 

de calor? 
 
08. A temperatura, cuja indicação na escala Fahrenheit é 5 

vezes maior que a da escala Celsius, é:  
(A)  50 °C.    
(B)  40 °C.    
(C)  30 °C.    
(D)  20 °C.    
(E)  10 °C.    

 
09. Um corpo sofre um aquecimento de 40°C. Se este 

aquecimento fosse acompanhado pela escala fahrenheit 
qual seria a variação nesta escala?  

 
10. O verão de 1994 foi particularmente quente nos Estados 

Unidos da América. A diferença entre a máxima 
temperatura do verão e a mínima no inverno anterior foi 
de 60 °C. Qual o valor dessa diferença na escala 
Fahrenheit?   
(A)  108 °F    
(B)  60 °F    
(C)  140 °F    
(D)  33 °F    
(E)  92 °F    

 
11. O que é o zero absoluto? 
 
12. A temperatura do corpo humano é próxima de 37 °C. 

Qual é este valor em kelvin? 
 
13. Um copo de água a 300 K cai sobre sua mão. Ela se 

queimará?  
 
14. Um corpo sofre um aquecimento de 40°C. Se este 

aquecimento fosse acompanhado pela escala kelvin qual 
seria a variação nesta escala?  

 
15. Um termômetro graduado ou em celsius, ou em 

fahrenheit ou em kelvin, indica –300. Qual destes 
termômetros pode ser o correto? 

 
16. Em um termômetro de líquido, a propriedade 

termométrica é o comprimento y da coluna de líquido. 
O esquema a seguir representa a relação entre os 
valores de y em cm e a temperatura t em graus Celsius. 
Para esse termômetro, a temperatura t na escala Celsius 
e o valor de y em cm satisfazem a função termométrica  
(A)  t = 5y     
(B)  t = 5y + 15    
(C)  t = y + 25    
(D)  t = 60 y - 40    
(E)  t = y    

 
 
 
 
 
 
 
17. Um termômetro está graduado numa escala X tal que 60 

°X corresponde a 100 °C e –40 °X corresponde a 0 °C. 
Uma temperatura de 60 °C corresponde a que 
temperatura lida no termômetro de escala X?  
(A)  28 °X    
(B)  25 °X    
(C)  18 °X    
(D)  20 °X    
(E)  30 °X    
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18. O termômetro construído por um estudante marca 1°E 

quando a temperatura é a da fusão do gelo sob pressão 
normal e marca 96°E no ponto de ebulição da água sob 
pressão normal. A temperatura lida na escola E coincide 
com a temperatura Celsius APENAS no valor  
(A) –20    
(B) –10    
(C) 10    
(D) 20    
(E) 40    

 
19. Em uma determinada escala arbitrária o ponto de 

congelamento da água é de 10 unidades, enquanto que 
o ponto de ebulição é de                     210 unidades. 
Todas as medidas feitas ao nível do mar. Qual é a 
temperatura do corpo humano nesta escala?  

 
20. Considere o diagrama a seguir, que representa a relação 

entre duas escalas termométricas arbitrárias.  

 
 
(A)  Sabendo-se que a escala Tb é a escala Celsius, qual 

é a temperatura de congelamento da água na 
escala Ta? 

(B)  Qual a relação termométrica existente entre as 
duas escalas? 

(C)  Qual o valor da temperatura do corpo humano na 
escala Ta? 

(D)  Qual a temperatura de ebulição da água, ao nível 
do mar, na escala Ta? 

(E)  Qual a temperatura que possui a mesma leitura 
nas duas escalas?  

 
21. O gráfico representa a relação entre a temperatura 

medida numa escala X e a mesma temperatura medida 
na escala Celsius.  
 
Pelo gráfico, pode-se concluir que o intervalo de 
temperatura de 1,0 °C é equivalente a  
(A)  0,50°X    
(B)  0,80°X    
(C)  1,0°X    
(D)  1,5°X    
(E)  2,0°X    

 
 
 
 
 
 

22. Uma escala de temperatura arbitrária X está relacionada 
com a escala Celsius, conforme o gráfico a seguir. 
As temperaturas de fusão do gelo e ebulição da água, 
sob pressão normal, na escala X são, respectivamente,   
(A)  –60 e 250    
(B)  –100 e 200    
(C)  –150 e 350    
(D)  –160 e 400    
(E)  –200 e 300    

 
 
 
 
Dilatação Térmica  

 
23. Uma longa ponte foi construída e instalada com blocos 

de concreto de 5 m de comprimento a uma temperatura 
de 20°C em uma região na qual a temperatura varia ao 
longo do ano entre 10°C e 40°C. O concreto destes 
blocos tem coeficiente de dilatação linear de 10-5°C-1. 
Nessas condições, qual distância em cm deve ser 
resguardada entre os blocos na instalação para que, no 
dia mais quente do verão, a separação entre eles seja de 
1 cm?  
(A)  1,01    
(B)  1,10    
(C)  1,20    
(D)  2,00    
(E)  2,02    

 
24. Você é convidado a projetar uma ponte metálica, cujo 

comprimento será de 2,0 km. Considerando os efeitos 
de contração e expansão térmica para temperaturas no 
intervalo de - 40 °F a 110 °F e que o coeficiente de 
dilatação linear do metal é de 12 × 10-6 °C-1, qual a 
máxima variação esperada no comprimento da ponte? 
(O coeficiente de dilatação linear é constante no 
intervalo de temperatura considerado).  
(A)  9,3 m    
(B)  2,0 m    
(C)  3,0 m    
(D)  0,93 m    
(E)  6,5 m   

25. O comprimento ℓ de uma barra de latão varia, em 

função da temperatura è, segundo o gráfico a seguir. 

 
Assim, o coeficiente de dilatação linear do latão, no 
intervalo de 0 °C a 100 °C, vale:  
(A)  2,0 . 10-5/°C    
(B)  5,0 . 10-5/°C    
(C)  1,0 . 10-4/°C    
(D)  2,0 . 10-4/°C    
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(E)  5,0 . 10-4/°C    
 
26. Uma bobina contendo 2000 m de fio de cobre medido 

num dia em que a temperatura era de 35 °C, foi utilizada 
e o fio medido de novo a                   10 °C. Esta nova 
medição indicou:  
(A)  1,0 m a menos    
(B)  1,0 m a mais    
(C)  2000 m    
(D)  20 m a menos    
(E)  20 mm a mais    

 
27. No gráfico a seguir, está representado o comprimento L 

de duas barras A e B em função da temperatura   
Sabendo-se que as retas que representam os 
comprimentos da barra A e da barra B são paralelas, 
pode-se afirmar que a razão entre o coeficiente de 
dilatação linear da barra A e 
o da barra B é  
(A)  0,25.    
(B)  0,50.    
(C)  1,00.    
(D)  2,00.   
(E)  2,25  

 
 
28. Ao aquecermos uma “porca” que está presa ao seu 

parafuso, supondo que o parafuso não se aqueça, a 
"porca" irá esmagar o parafuso ou ficar mais livre?  

 
29. Uma lâmina bimetálica de bronze e ferro, na 

temperatura ambiente, é fixada por uma de suas 
extremidades, como visto na figura abaixo.  
Nessa situação, a lâmina está plana e horizontal. A 
seguir, ela é aquecida por uma chama de gás. Após 
algum tempo de aquecimento, a forma assumida pela 
lâmina será mais adequadamente representada pela 
figura: 

 
Note e adote:  
O coeficiente de dilatação térmica linear do ferro é 1,2 x 
10–5 ºC–1   
O coeficiente de dilatação térmica linear do bronze é 1,8 
x 10–5 ºC–1      
Após o aquecimento, a temperatura da lâmina é 
uniforme.   
(A) 

 

(D) 

 
(B) 

 

(E) 

 

(C) 

 

 

 
30. A figura a seguir representa uma lâmina bimetálica. O 

coeficiente de dilatação linear do metal A é a metade do 
coeficiente de dilatação linear do metal B. À 
temperatura ambiente, a lâmina está na vertical. Se a 
temperatura for aumentada em 200 °C, a lâmina: 
(A)  continuará na vertical.    
(B)  curvará para a frente.    
(C)  curvará para trás.    
(D)  curvará para a direita.    
(E)  curvará para a esquerda. 

 
31. Uma rampa para saltos de asa-delta é construída de 

acordo com o esquema que se segue. A pilastra de 
sustentação II tem, a 0 °C, comprimento três vezes maior 
do que a I. 
Os coeficientes de dilatação de I e II são, 

respectivamente, 1 e 2. 
Para que a rampa mantenha a mesma inclinação a 
qualquer temperatura, é necessário que a relação entre 

1 e 2 seja: 

(A)  1 = 2    

(B)  1 = 22    

(C)  1 = 32    

(D)  2 = 31    

(E)  2 = 21    
 
32. João, chefe de uma oficina mecânica, precisa encaixar 

um eixo de aço em um anel de latão, como mostrado 
nesta figura: 
À temperatura ambiente, o 
diâmetro do eixo é maior que 
o do orifício do anel. 
Sabe-se que o coeficiente de 
dilatação térmica do latão é 
maior que o do aço. 
Diante disso, são sugeridos a João alguns 
procedimentos, descritos nas alternativas a seguir, para 
encaixar o eixo no anel. 

 
Assinale a alternativa que apresenta um procedimento 
que NÃO permite esse encaixe.  
(A) Resfriar apenas o eixo.    
(B) Aquecer apenas o anel.    
(C) Resfriar o eixo e o anel.    
(D) Aquecer o eixo e o anel.    

 
33. Em uma chapa metálica é feito um orifício circular do 

mesmo tamanho de uma moeda. O conjunto (chapa 
com a moeda no orifício), inicialmente a 25 °C, é levado 
a um forno e aquecido até 225 °C. Após o aquecimento, 
verifica-se que o orifício na chapa ficou maior do que a 
moeda. Dentre as afirmativas a seguir, indique a que 
está correta.  
(A)  O coeficiente de dilatação da moeda é maior do 

que o da chapa metálica.    
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(B)  O coeficiente de dilatação da moeda é menor do 
que o da chapa metálica.    

(C)  O coeficiente de dilatação da moeda é igual ao da 
chapa metálica, mas o orifício se dilatou mais 
porque a chapa é maior que a moeda.    

(D)  O coeficiente de dilatação da moeda é igual ao da 
chapa metálica, mas o orifício se dilatou mais 
porque o seu interior é vazio.    

(E) Nada se pode afirmar sobre os coeficientes de 
dilatação da moeda e da chapa, pois não é dado o 
tamanho inicial da chapa.    

 
34. Uma chapa quadrada, feita de um material encontrado 

no planeta Marte, tem área                  A = 100,0 cm2 a 
uma temperatura de 100 °C. A uma temperatura de 0,0 
°C, qual será a área da chapa em cm2? Considere que o 
coeficiente de expansão linear do material é á = 2,0 × 
10–3/ °C.  

 
35. Numa experiência de laboratório, sobre dilatação 

superficial, foram feitas várias medidas das dimensões 
de uma superfície S de uma lâmina circular de vidro em 
função da temperatura T. Os resultados das medidas 
estão representados no gráfico a seguir. 
Com base nos dados experimentais fornecidos no 
gráfico, pode-se afirmar, corretamente, que o valor 
numérico do coeficiente de dilatação linear do vidro é:  
(A)  24 x 10–6 °C–1.    
(B)  18 x 10–6 °C–1.    
(C)  12 x 10–6 °C–1.    
(D)  9 x 10–6 °C–1.    
(E)  6 x 10–6 °C–1.    

 
 
 
 
36. Uma placa de alumínio (coeficiente de dilatação linear 

do alumínio = 2 . 10–5 ºC–1), com 2,4 m2 de área à 
temperatura de –20 ºC, foi aquecido à 176 ºF. O 
aumento de área da placa foi de  
(A)  24 cm2    
(B)  48 cm2    
(C)  96 cm2    
(D)  120 cm2    
(E)  144 cm2   

 
37. Um recipiente cilíndrico, de vidro, de  está 

completamente cheio de mercúrio, a temperatura de 22 
ºC. Esse conjunto foi colocado em um freezer a –18 ºC e, 
após atingir o equilíbrio térmico, verificou-se um 

 
Dados - Constantes físicas: 
Coeficiente de dilatação linear do vidro: 

v = 1,0 . 10–5 ºC–1 . 

Coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio:   Hg = 
0,20 . 10–3 ºC–1. 

 
(A)  transbordamento de de mercúrio.    
(B)  transbordamento de de mercúrio.    
(C)  espaço vazio de no recipiente.    

(D)  espaço vazio de no recipiente.    
 
38. Um recipiente de vidro de capacidade 2,0 . 102 cm3 está 

completamente cheio de mercúrio, a 0 °C. Os coeficientes 
de dilatação volumétrica do vidro e do mercúrio são, 
respectivamente, 4,0 . 10–5 C°–1 e 1,8 . 10–4 C°–1. Aquecendo 
o conjunto a 100 °C, o volume de mercúrio que extravasa, 
em cm3, vale  
(A)  2,8 . 10–4    
(B)  2,8 . 10–3    
(C)  2,8 . 10–2    
(D)  2,8 . 10–1    
(E)  2,8    

 
39. Um recipiente, cujo volume é exatamente                1.000 

cm3, à temperatura de 20 °C, está completamente cheio 
de glicerina a essa temperatura. Quando o conjunto é 
aquecido até 100 ºC, são entornados 38,0 cm3 de 
glicerina. 

 
Dado: coeficiente de dilatação volumétrico da glicerina = 
0,5 x 10–3 ºC–1. 

 
Calcule: 
(A)  a dilatação real da glicerina; 
(B)  a dilatação do frasco; 
(C) o valor do coeficiente de dilatação volumétrica do 

recipiente.  
 
40. (ENEM 2009) Durante uma ação de fiscalização em 

postos de combustíveis, foi encontrado um mecanismo 
inusitado para enganar o consumidor. Durante o 
inverno, o responsável por um posto de combustível 
compra álcool por R$ 0,50/litro, a uma temperatura de 5 
°C. Para revender o líquido aos motoristas, instalou um 
mecanismo na bomba de combustível para aquecê-lo, 
para que atinja a temperatura de                           35 °C, 
sendo o litro de álcool revendido a                     R$ 1,60. 
Diariamente o posto compra 20 mil litros de álcool a 5 
ºC e os revende. 
Com relação à situação hipotética descrita no texto e 
dado que o coeficiente de dilatação volumétrica do 
álcool é de 1 × 10–3 ºC–1, desprezando-se o custo da 
energia gasta no aquecimento do combustível, o ganho 
financeiro que o dono do posto teria obtido devido ao 
aquecimento do álcool após uma semana de vendas 
estaria entre  
(A)  R$ 500,00 e R$ 1.000,00.    
(B)  R$ 1.050,00 e R$ 1.250,00.    
(C)  R$ 4.000,00 e R$ 5.000,00.    
(D)  R$ 6.000,00 e R$ 6.900,00.    
(E)  R$ 7.000,00 e R$ 7.950,00.    

 
41. (ENEM 1999) A gasolina é vendida por litro, mas em sua 

utilização como combustível, a massa é o que importa. Um 
aumento da temperatura do ambiente leva a um aumento 
no volume da gasolina. Para diminuir os efeitos práticos 
dessa variação, os tanques dos postos de gasolina são 
subterrâneos. Se os tanques NÃO fossem subterrâneos: 
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I.  Você levaria vantagem ao abastecer o carro na 
hora mais quente do dia pois estaria comprando 
mais massa por litro de combustível. 

II.  Abastecendo com a temperatura mais baixa, você 
estaria comprando mais massa de combustível 
para cada litro. 

III.  Se a gasolina fosse vendida por kg em vez de por 
litro, o problema comercial decorrente da dilatação 
da gasolina estaria resolvido. 

 
Destas considerações, somente  
(A)  I é correta.    
(B)  II é correta    
(C)  III é correta    
(D)  I e II são corretas.    
(E)  II e III são corretas.    

 
Calor  

 
42. Considere dois corpos A e B de mesma massa de 

substâncias diferentes. Cedendo a mesma quantidade 
de calor para os dois corpos, a variação de temperatura 
será maior no corpo:  
(A)  de menor densidade.    
(B)  cuja temperatura inicial é maior.    
(C)  de menor temperatura inicial.    
(D)  de maior capacidade térmica.    
(E)  de menor calor específico.    

 
43. Tia Anastácia é famosa por sua habilidade na cozinha. 

Um de seus pratos mais famosos é o risoto de camarão 
feito em panela de pedra. Inácia, sobrinha de Tia 
Anastácia, ao tentar reproduzir o famoso prato, frustou-
se, pois, apesar de todos os cuidados e da bela 
aparência do prato, quando do momento da retirada do 
fogo, surpreendeu-se com o fato de que, posto à mesa, 
o arroz acabou por queimar. 
Ao questionar Tia Anastácia sobre o ocorrido, esta lhe 
respondeu que o segredo do cozimento dos alimentos 
em panela de pedra, para que a comida não queime, 
está no fato de se retirar a panela do fogo um pouco 
antes que o prato esteja totalmente cozido. Nas palavras 
de tia Anastácia: 
“— A quentura da panela acaba por cozer os alimentos 
mesmo que ela já não esteja mais no fogo.” 

Dentre as afirmações abaixo, qual a que explica corretamente 
a “quentura” da panela de pedra salientada por tia 
Anastácia? 
(A) A capacidade térmica da panela de pedra é muito 

pequena, fazendo com que a temperatura se 
mantenha elevada por muito tempo. 

(B) A capacidade térmica da panela é grande, 
permitindo que seu resfriamento se dê com 
rapidez, passando todo o calor para o alimento, 
fazendo-o queimar. 

(C)   A capacidade térmica da panela é grande, o que 
significa que, para uma pequena variação de 
temperatura no resfriamento, a panela irradia 
grande quantidade de calor, podendo acarretar a 
queima do alimento. 

(D) A frase de Tia Anastácia é mais uma crendice 
popular. O fato de a comida ter queimado não está 
relacionado à panela de pedra, e sim ao tempo 
excessivo à espera do prato na mesa. 

(E) A pedra, de que é feita a panela, tem a capacidade 
de reproduzir calor quando estimulada, acabando 
por queimar o alimento se o estímulo for muito 
grande 

 
44. A energia utilizada para a manutenção e o desempenho 

do corpo humano é obtida por meio dos alimentos que 
são ingeridos.  
A tabela a seguir mostra a quantidade média de energia 
absorvida pelo corpo humano a cada 100 gramas do 
alimento ingerido. 
Se for preciso, use:  1 caloria = 4,2 joules; calor 
específico sensível da água = 1,0 cal/g °C. 

 
Alimento Porções (100 g) Energia (kcal) 

Alface 20 folhas 15 

Batata doce 2 unidades 274 

Chocolate em barra 1 tablete 528 

Coca-cola 1/2 copo 39 

Macarrão cozido 7 colheres de sopa 111 

Mamão 1 fatia 32 

Margarina vegetal 20 colheres de chá 720 

Pão 2 fatias 269 

Repolho cru 2 fatias 269 

Sorvete industrializado 2 bolas 175 

 
Analisando a tabela, podemos concluir que, em termos 
energéticos: 
(A) o chocolate é o alimento mais energético dentre os 

listados. 
(B) uma fatia de mamão equivale, aproximadamente, 

a 10 folhas de alface; 
(C)   um copo de Coca-cola fornece uma energia de, 

aproximadamente, 328 J. 
(D) 0,50 kg de sorvete é equivalente a, 

aproximadamente, 320 g de batatas fritas. 
(E)   um sanduíche com 2 fatias de pão, 2 folhas de 

alface e 2 folhas de repolho equivale a              1 
unidade de batata frita. 

 

45. Qual a quantidade de calor necessária para aquecer 200 
g de água em 20 °C? Dado que o calor específico da água 
é de 1 cal/g . °C. 

 

46. Massas iguais de cinco líquidos distintos, cujos calores 
específicos estão dados na tabela adiante, encontram-se 
armazenadas, separadamente e à mesma temperatura, 
dentro de cinco recipientes com boa isolação e capacidade 
térmica desprezível. Se cada líquido receber a mesma 
quantidade de calor, suficiente apenas para aquecê-lo, mas 
sem alcançar seu ponto de ebulição, aquele que 
apresentará temperatura mais alta, após o aquecimento, 
será: 
(A)  a água.    
(B)  o petróleo.    
(C)  a glicerina.    
(D)  o leite.    
(E)  o mercúrio. 

 
 

Tabela 

Líquido Calor específico 
J

gºC

 
 
 

 

Água 4,19 

Petróleo 2,09 

Glicerina 2,43 

Leite 3,93 

Mercúrio 0,14 
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47. Por que nas regiões desérticas a amplitude térmica 
(diferença entre a máxima e mínima temperaturas) é tão 
grande?  

 

48. Um corpo de massa 100 g ao receber 2.400 cal varia sua 
temperatura de 20 °C para 60 °C, sem variar seu estado 
de agregação. O calor específico da substância que 
constitui esse corpo, nesse intervalo de temperatura, é:  
(A)  0,2 cal/g . °C.    
(B)  0,3 cal/g . °C.    
(C)  0,4 cal/g . °C.    
(D)  0,6 cal/g . °C.    
(E)  0,7 cal/g . °C.    

 

49. É preciso abaixar de 3 °C a temperatura da água do 
caldeirão, para que o nosso amigo possa tomar banho 
confortavelmente. Para que isso aconteça, quanto calor 
deve ser retirado da água? O caldeirão 
contém 104 g de água e o calor 
específico da água é 1 cal/g . °C. 
(A)  20 kcal    
(B)  10 kcal    
(C)  50 kcal    
(D)  30 kcal    
(E) Precisa-se da temperatura inicial da água para 

determinar a resposta.    
50. Um bloco de massa 2,0 kg, ao receber toda energia 

térmica liberada por 1000 gramas de água que 
diminuem a sua temperatura de 1 °C, sofre um 
acréscimo de temperatura de 10 °C. O calor específico 
do bloco, em cal/g . °C, é:  
(A)  0,2    
(B)  0,1    
(C)  0,15    
(D)  0,05    
(E)  0,01    

 
51. Uma pessoa bebe 500 g de água a 10 °C. Admitindo que 

a temperatura dessa pessoa é de 36,6 °C, responda: 
(A)  Qual a energia que essa pessoa transfere para a 

água? 
(B)  Caso a energia absorvida pela água fosse 

totalmente utilizada para acender uma lâmpada de 
100 W, durante quanto tempo ela permaneceria 
acesa? 

Dados: calor específico da água = 1,0 cal/g °C e 1 cal = 4J  
 
52. Num determinado equipamento industrial, um líquido 

de calor específico 0,50 cal/g . °C, entra a 20 °C e sai a 80 
°C. 
Se a vazão desse líquido no equipamento é de 50 
kg/min, a potência térmica é, em kcal/min, de:  
(A)  2,0 × 102    
(B)  4,0 × 102    
(C)  1,0 × 103    
(D)  1,5 × 103    
(E)  2,0 × 103    
 

53. O gráfico a seguir mostra o 
aquecimento de um 

recipiente de alumínio (c = 0,20 cal/g °C), de massa 600 
g, que contém um determinado líquido em equilíbrio 
térmico. Nesse caso, é CORRETO dizer que a capacidade 
térmica do líquido, em cal/°C, é igual a: 
(A)  60    
(B)  70    
(C)  80    
(D)  90    
(E)  100    

 
54. Um atleta envolve sua perna com uma bolsa de água 

quente, contendo 600 g de água à temperatura inicial de 
90 °C. Após 4 horas ele observa que a temperatura da 
água é de 42 °C. A perda média de energia da água por 
unidade de tempo é: 
Dado: c = 1,0 cal/g. °C  
(A)  2,0 cal/s    
(B)  18 cal/s    
(C)  120 cal/s    
(D)  8,4 cal/s    
(E)  1,0 cal/s    

 
 
55. Uma pessoa dissipa em  média uma quantidade de 

energia equivalente à de uma lâmpada de 100 W. O 
valor energético da gordura é de                9,0 kcal/g. Para 
simplificar, adote 1 cal = 4,0 J. 
(A)  Qual o mínimo de quilocalorias que uma pessoa 

deve ingerir por dia para repor a energia dissipada? 
(B)  Quantos gramas de gordura um pessoa queima 

durante uma hora?  
 
56. Um corpo de massa 100g é aquecido por uma fonte 

térmica de potência constante e igual a 400 cal/min. O 
gráfico a seguir mostra como varia no tempo a 
temperatura do corpo. O calor específico da substância 
que constitui o corpo, em cal/g°C, é: 
(A)  0,6    
(B)  0,5    
(C)  0,4    
(D)  0,3    
(E)  0,2    

 
 
 
 
57. O gráfico a seguir 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 4600 J/min. Qual o calor específico 
desse líquido, em unidades de 102 J/(kg°C)? 
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58. Quando dois corpos de tamanhos diferentes estão em 
contato e em equilíbrio térmico, e ambos isolados do 
meio ambiente, pode-se dizer que:  
(A)  o corpo maior é o mais quente.    
(B)  o corpo menor é o mais quente.    
(C)  não há troca de calor entre os corpos.    
(D)  o corpo maior cede calor para o corpo menor.    
(E)  o corpo menor cede calor para o corpo maior.    

 
59. O carvão, ao queimar, libera 6.000 cal por grama.  

Queimando 70 g desse carvão, 20% do calor liberado é 
usado para aquecer de 15 °C, 8 kg de um líquido. Não 
havendo mudança do estado de agregação, podemos 
afirmar que o calor específico desse líquido é:  
(A)  0,8 cal/g . °C    
(B)  0,7 cal/g . °C    
(C)  0,6 cal/g . °C    
(D)  0,4 cal/g . °C    
(E)  0,2 cal/g . °C    

 
60. Calor de combustão é a quantidade de calor liberada na 

queima de uma unidade de massa do combustível. O 
calor de combustão do gás de cozinha é 6000 kcal/kg. 
Aproximadamente quantos litros de água à temperatura 
de 20 °C podem ser aquecidos até a temperatura de                   
100 °C com um bujão de gás de 13 kg? 
Despreze perdas de calor:  
a) 1 litro    
b) 10 litros    
c) 100 litros    
d) 1000 litros    
e) 6000 litros    

 
61. Em um aquário de 10 ℓ, completamente cheio d’água, 

encontra-se um pequeno aquecedor de 60 W. Sabendo-
se que em 25 minutos a temperatura da água aumentou 
de 2 °C, pergunta-se: 
(A)  Que quantidade de energia foi absorvida pela 

água? 
(B) Que fração da energia fornecida pelo aquecedor foi 

perdida para o exterior? 
Dados: calor específico da água = 1 cal/g . °C 
1 cal = 4,0 J  

 
62. Misturam-se duas massas iguais de água em um mesmo 

recipiente, termicamente isolado do meio exterior. A 
temperatura de uma das porções é de 20 °C. A mistura, 
no equilíbrio, atinge a temperatura 40 °C. Qual a 
temperatura da outra massa de água?  

 
63. Para se determinar o calor específico do ferro, um aluno 

misturou em um calorímetro ideal 200 g de água a 20 °C 
com 50 g de ferro a 100 °C e obteve a temperatura final 
da mistura è = 22 °C. Qual é o calor específico do ferro?  
(A)  0,05 cal/g °C    
(B)  0,08 cal/g °C    
(C)  0,10 cal/g °C    
(D)  0,25 cal/g °C    
(E)  0,40 cal/g °C    

 

64. Um frasco contém 20 g de água a 0 °C. Em seu interior é 
colocado um objeto de 50 g de alumínio a 80 °C. Os 
calores específicos da água e do alumínio são 
respectivamente                     1,0 cal/g°C e 0,10 cal/g °C. 
Supondo não haver trocas de calor com o frasco e com o 
meio ambiente, a temperatura de equilíbrio desta 
mistura será  
(A)  60 °C    
(B)  16 °C    
(C)  40 °C    
(D)  32 °C    
(E)  10 °C    

 
65. Um rapaz deseja tomar banho de banheira com água à 

temperatura de 30 °C, misturando água quente e fria. 
Inicialmente, ele coloca na banheira 100  de água fria a 20 
°C. Desprezando a capacidade térmica da banheira e a 
perda de calor da água, pergunta-se: 
(A)  quantos litros de água quente, a 50 °C, ele deve 

colocar na banheira? 
(B)  se a vazão da torneira de água quente é de 0,20 

/s, durante quanto tempo a torneira deverá ficar 
aberta?  

 
66. Na cozinha de um restaurante há dois caldeirões com água, 

um a 20 °C e outro a 80 °C. Quantos litros se deve pegar de 
cada um, de modo a resultarem, após a mistura, 10 litros 
de água a                26 °C?  

 
67. Duzentos gramas de água à temperatura de 20 °C são 

adicionados, em um calorímetro, a cem gramas de água 
à temperatura inicial de 80 °C. Desprezando as perdas, 
determine a temperatura final de equilíbrio térmico da 
mistura.  
(A)  30 °C    
(B)  40 °C    
(C)  50 °C    
(D)  60 °C    
(E)  100 °C    

 
68. (ENEM 2013) Aquecedores solares usados em residências 

têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 °C. 
No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é 
de 30 °C. Por isso, deve-se misturar a água aquecida com a 
água à temperatura ambiente de um outro reservatório, 
que se encontra a 25 °C. 
 Qual a razão entre a massa de água quente e a massa 
de água fria na mistura para um banho à temperatura 
ideal?  
(A)  0,111.    
(B)  0,125.    
(C)  0,357.    
(D)  0,428.    
(E)  0,833. 

 
69. (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 — 
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potência solar incidente na superfície da Terra — seja de 
800 watts/m2. 
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 °C. 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. 

 
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 °C para 100 °C, em uma hora, estará entre  
(A)  15 m e 21 m.    
(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.    

 
Transferência de Calor 

 
70. (ENEM 2009) A invenção da geladeira proporcionou uma 

revolução no aproveitamento dos alimentos, ao permitir 
que fossem armazenados e transportados por longos 
períodos. A figura apresentada ilustra o processo cíclico 
de funcionamento de uma geladeira, em que um gás no 
interior de uma tubulação é 
forçado a circular entre o 
congelador e a parte externa da 
geladeira. É por meio dos 
processos de compressão, que 
ocorre na parte externa, e de 
expansão, que ocorre na parte 
interna, que o gás proporciona a 
troca de calor entre o interior e o 
exterior da geladeira. 

 
Disponível em: http://home.howstuffworks.com. 

Acesso em: 19 out. 2008 (adaptado). 
 

Nos processos de transformação 
de energia envolvidos no funcionamento da geladeira,  
(A)  a expansão do gás é um processo que cede a 

energia necessária ao resfriamento da parte 
interna da geladeira.    

(B)  o calor flui de forma não espontânea da parte mais 
fria, no interior, para a mais quente, no exterior da 
geladeira.    

(C)  a quantidade de calor cedida ao meio externo é igual 
ao calor retirado da geladeira.    

(D)  a eficiência é tanto maior quanto menos isolado 
termicamente do ambiente externo for o seu 
compartimento interno.    

(E)  a energia retirada do interior pode ser devolvida à 
geladeira abrindo-se a sua porta, o que reduz seu 
consumo de energia.    

 
71. (ENEM 2007) O uso mais popular de energia solar está 

associado ao fornecimento de água quente para fins 
domésticos. Na figura a seguir, é ilustrado um aquecedor 
de água constituído de dois tanques pretos dentro de 
uma caixa termicamente isolada e com cobertura de 
vidro, os quais absorvem energia solar. 

 
Nesse sistema de aquecimento,   
(A)  os tanques, por serem de cor preta, são maus 

absorvedores de calor e reduzem as perdas de 
energia.     

(B)  a cobertura de vidro deixa passar a energia 
luminosa e reduz a perda de energia térmica 
utilizada para o aquecimento.     

(C)  a água circula devido à variação de energia 
luminosa existente entre os pontos X e Y.     

(D)  a camada refletiva tem como função armazenar 
energia luminosa.     

(E)  o vidro, por ser bom condutor de calor, permite 
que se mantenha constante a temperatura no 
interior da caixa.    

 
72. (ENEM 2002) Numa área de praia, a brisa marítima é 

uma consequência da diferença no tempo de 
aquecimento do solo e da água, apesar de ambos 
estarem submetidos às mesmas condições de irradiação 
solar. No local (solo) que se aquece mais rapidamente, o 
ar fica mais quente e sobe, deixando uma área de baixa 
pressão, provocando o deslocamento do ar da superfície 
que está mais fria (mar). 
À noite, ocorre um processo inverso ao que se verifica 
durante o dia. 
 

http://home.howstuffworks.com/
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Como a água leva mais tempo para esquentar (de dia), 
mas também leva mais tempo para esfriar (à noite), o 
fenômeno noturno (brisa terrestre) pode ser explicado 
da seguinte maneira:  
(A)   O ar que está sobre a água se aquece mais; ao 

subir, deixa uma área de baixa pressão, causando 
um deslocamento de ar do continente para o mar.    

(B) O ar mais quente desce e se desloca do continente 
para a água, a qual não conseguiu reter calor 
durante o dia.    

(C) O ar que está sobre o mar se esfria e dissolve-se na 
água; forma-se, assim, um centro de baixa pressão, 
que atrai o ar quente do continente.    

(D)  O ar que está sobre a água se esfria, criando um 
centro de alta pressão que atrai massas de ar 
continental.    

(E)   O ar sobre o solo, mais quente, é deslocado para o 
mar, equilibrando a baixa temperatura do ar que 
está sobre o mar.    

 
73. (ENEM 2008) O diagrama a seguir representa, de forma 

esquemática e simplificada, a distribuição da energia 
proveniente do Sol sobre a atmosfera e a superfície 
terrestre. Na área delimitada pela linha tracejada, são 
destacados alguns processos envolvidos no fluxo de 
energia na atmosfera. 

 

 
 

Com base no diagrama acima, conclui-se que  
(A)  a maior parte da radiação incidente sobre o 

planeta fica retida na atmosfera.     
(B)  a quantidade de energia refletida pelo ar, pelas 

nuvens e pelo solo é superior à absorvida pela 
superfície.     

(C)  a atmosfera absorve 70% da radiação solar 
incidente sobre a Terra.     

(D)  mais da metade da radiação solar que é absorvida 
diretamente pelo solo é devolvida para a 
atmosfera.     

(E)  a quantidade de radiação emitida para o espaço 
pela atmosfera é menor que a irradiada para o 
espaço pela superfície.    

 
 
 
 
74. (ENEM 2001) A padronização insuficiente e a ausência 

de controle na fabricação de refrigeradores podem 
também resultar em perdas significativas de energia 
através das paredes da geladeira. Essas perdas, em 
função da espessura das paredes, para geladeiras e 
condições de uso típicas, são apresentadas na tabela. 

 

Espessura das paredes 
(cm) 

Perda térmica mensal 
(kWh) 

2 65 

4 35 

6 25 
10 15 

 

Considerando uma família típica, com consumo médio 
mensal de 200kWh, a perda térmica pelas paredes de 
uma geladeira com 4cm de espessura, relativamente a 
outra de 10cm, corresponde a uma porcentagem do 
consumo total de eletricidade da ordem de  
(A)  30%.    
(B)  20%.    
(C)  10%.    
(D)  5%.    
(E)  1%.    

 
75. (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.    
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76. (ENEM 2000) O resultado da conversão direta de energia 
solar é uma das várias formas de energia alternativa de 
que se dispõe. O aquecimento solar é obtido por uma 
placa escura coberta por vidro, pela qual passa um tubo 
contendo água. A água circula, conforme mostra o 
esquema a seguir. 

 
Fonte: Adaptado de PALZ, Wolfgang, Energia solar e fontes alternativas. 

Hemus, 1981. 
. 

São feitas as seguintes afirmações quanto aos materiais 
utilizados no aquecedor solar:  
I.  o reservatório de água quente deve ser metálico 

para conduzir melhor o calor. 
II.  a cobertura de vidro tem como função reter 

melhor o calor, de forma semelhante ao que ocorre 
em uma estufa. 

III.  a placa utilizada é escura para absorver melhor a 
energia radiante do Sol, aquecendo a água com 
maior eficiência. 

 

Dentre as afirmações acima, pode-se dizer que, apenas 
está(ão) correta(s):   
(A)  I    
(B)  I e II    
(C)  II    
(D)  I e III    
(E)  II e III    

 

77. (ENEM 2000) Uma garrafa de vidro e uma lata de 
alumínio, cada uma contendo 330 mL de refrigerante, 
são mantidas em um refrigerador pelo mesmo longo 
período de tempo. Ao               retirá-las do refrigerador 
com as mãos desprotegidas, tem-se a sensação de que a lata 
está mais fria que a garrafa. É correto afirmar que:   
(A)  a lata está realmente mais fria, pois a cidade 

calorífica da garrafa é maior que a da lata.    
(B)  a lata está de fato menos fria que a garrafa, pois o 

vidro possui condutividade menor que o alumínio.    
(C) a garrafa e a lata estão à mesma temperatura, 

possuem a mesma condutividade térmica, e a 
sensação deve-se à diferença nos calores específicos.    

(D)  a garrafa e a lata estão à mesma temperatura, e a 
sensação é devida ao fato de a condutividade 
térmica do alumínio ser maior que a do vidro.    

(E)  a garrafa e a lata estão à mesma temperatura, e a 
sensação é devida ao fato de a condutividade 
térmica do vidro ser maior que a do alumínio.    

78. Por que o deserto do Atacama é tão seco? 
 

A região situada no norte do Chile, onde se localiza o 
deserto do Atacama, é seca por natureza. Ela sofre a 
influência do Anticiclone Subtropical do Pacífico Sul 
(ASPS) e da cordilheira dos Andes. O ASPS, região de alta 

pressão na atmosfera, atua como uma “tampa”, que 
inibe os mecanismos de levantamento do ar necessários 
para a formação de nuvens e/ou chuva. Nessa área, há 
umidade perto da costa, mas não há mecanismo de 
levantamento. Por isso não chove. A falta de nuvens na 
região torna mais intensa a incidência de ondas 
eletromagnéticas vindas do Sol, aquecendo a superfície 
e elevando a temperatura máxima. De noite, a Terra 
perde calor mais rapidamente, devido à falta de nuvens 
e à pouca umidade da atmosfera, o que torna mais 
baixas as temperaturas mínimas. Essa grande amplitude 
térmica é uma característica dos desertos. 

Ciência Hoje, novembro de 2012 (adaptado). 

 
Baseando-se na leitura do texto e dos seus 
conhecimentos de processos de condução de calor, é 
correto afirmar que o ASPS ______________ e a escassez de 
nuvens na região do Atacama ______________. 

 
As lacunas são, correta e respectivamente, preenchidas 
por  
(A)  favorece a convecção – favorece a irradiação de 

calor    
(B)  favorece a convecção – dificulta a irradiação de 

calor    
(C)  dificulta a convecção – favorece a irradiação de 

calor    
(D)  permite a propagação de calor por condução – 

intensifica o efeito estufa    
(E)  dificulta a convecção – dificulta a irradiação de 

calor    
 
79. O cooler, encontrado em computadores e em aparelhos 

eletroeletrônicos, é responsável pelo resfriamento do 
microprocessador e de outros componentes. Ele contém 
um ventilador que faz circular ar entre placas difusoras 
de calor. No caso de computadores, as placas difusoras 
ficam em contato direto com o processador, conforme a 
figura a seguir. 

 
Sobre o processo de resfriamento desse processador, 
assinale a alternativa correta.  
(A)  O calor é transmitido das placas difusoras para o 

processador e para o ar através do fenômeno de 
radiação.    

(B)  O calor é transmitido do ar para as placas difusoras 
e das placas para o processador através do 
fenômeno de convecção.    

(C)  O calor é transmitido do processador para as placas 
difusoras através do fenômeno de condução.    

(D)  O frio é transmitido do processador para as placas 
difusoras e das placas para o ar através do 
fenômeno de radiação.    
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(E)  O frio é transmitido das placas difusoras para o ar 
através do fenômeno de radiação.    

 
80. Calor é energia em trânsito, devido a uma diferença de 

temperatura. No momento em que não existe mais esta 
diferença de temperatura, o calor deixa de existir. O 
calor não pode ser armazenado ou contido por um 
corpo. Em uma situação na qual existe uma diferença de 
temperatura, o calor surge e, dependendo do meio em 
que isto ocorre, o calor vai apresentar formas distintas 
de se propagar. 
Em relação às formas de propagação do calor, assinale 
a(s) proposição(ões) CORRETA(S).  
01)  Na ausência de matéria, o calor se propaga por 

radiação, ondas eletromagnéticas em que a 
frequência do calor está na faixa do ultravioleta.    

02)  O calor também pode se propagar na faixa da 
radiação de micro-ondas, a mesma usada nos 
fornos de micro-ondas para aquecer e cozinhar 
alimentos.    

04)  O fluxo de calor através de um sólido depende da 
sua geometria e do material do qual é com posto.    

08)  O calor se propaga por três processos: na condução 
a energia é transferida pela interação dos átomos 
ou moléculas; na convecção a energia é transferida 
pelo transporte direto de matéria e na radiação a 
energia é transferida por meio de ondas 
eletromagnéticas.    

16)  A garrafa térmica, ou frasco de Dewar, pode ser 
considerada um recipiente de paredes adiabáticas, 
pois seu objetivo é evitar qualquer tipo de 
propagação de calor.    

32)  O processo de aquecimento de um fluido se dá por 
convecção, por isso a fonte de calor deve estar 
preferencialmente localizada na região superior 
desse fluido.    

 
81. A elevação de temperatura da água através da energia 

transportada pelas ondas eletromagnéticas que vêm do 
Sol é uma forma de economizar energia elétrica ou 
queima de combustíveis. Esse aumento de temperatura 
pode ser realizado da(s) seguinte(s) maneira(s): 

 
I. Usa-se espelho parabólico em que as ondas 

eletromagnéticas são refletidas e passam pelo foco 
desse espelho onde existe um cano metálico em que 
circula água. 

II. Usam-se chapas metálicas pretas expostas às ondas 
eletromagnéticas em que a energia é absorvida e 
transferida para a água que circula em canos 
metálicos soldados a essas placas. 

III. Usam-se dispositivos mecânicos que agitam as 
moléculas de água com pás para ganharem 
velocidade. 

 

Está(ão) correta(s)  
(A)  apenas I.    
(B)  apenas I e II.    
(C)  apenas III.    
(D)  apenas II e III.    
(E) I, II e III.    

 
Mudança de fase 
 

82. Ao derramarmos éter sobre a pele, sentimos uma 
sensação de resfriamento em consequência de:  
(A)  a pele fornecer ao éter a energia responsável por 

sua mudança de fase.    
(B)  o éter penetrar nos poros, congelando 

imediatamente os vasos sanguíneos.    
(C)  o éter, por ser líquido, encontrar-se a uma 

temperatura inferior à da pele.    
(D)  o éter limpar a pele, permitindo maior troca de 

calor com o ambiente.    
(E)  o éter contrair os pelos, proporcionando a 

sensação de resfriamento.    
 

83. Quando passamos éter sobre a pele sentimos o local 
mais frio. Isto acontece por que:  
(A)  o éter está a uma temperatura mais baixa que a 

pele    
(B)  o éter está a uma temperatura mais baixa que o ar    
(C)  o éter é muito volátil    
(D)  o éter absorve calor para se vaporizar    
(E)  o éter é um isolante térmico    

 

84. Complete a figura a seguir com o nome das mudanças 
de estado indicadas pelas setas. 

 
 

85. Passagem do estado sólido da água para o estado líquido 
é denominada:  
(A)  fusão    
(B)  solidificação    
(C)  evaporação    
(D)  sublimação    
(E)  condensação    

86. Para derreter um grama de gelo é necessário fornecer 
80 cal. Qual a quantidade de calor necessária para 
derreter 1 kg de gelo em fusão?  

 
87. A energia consumida por uma pessoa adulta em um dia 

é igual a 2.400 kcal. 
Determine a massa de gelo a 0°C que pode ser totalmente 
liquefeita pela quantidade de energia consumida em um 
dia por um adulto. Em seguida, calcule a energia necessária 
para elevar a temperatura dessa massa de água até 30 °C.  

 
88. Qual o valor do calor liberado quando 10 g de vapor 

d'água a 100 °C condensam para formar água líquida a 
10 °C? 
Dados:  
- calor latente de vaporização da água: 540 cal/g  
- calor específico da água: 10 cal/g . °C  
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89. Quantas calorias são necessárias para vaporizar 1,00 
litro de água, se a sua temperatura é, inicialmente, igual 
a 10,0 °C?  
  

90. Considere uma certa massa de gelo a 0 °C. Para fazer 
com que esta massa atinja a temperatura de 100 °C no 
estado líquido, é necessário fornecer-lhe Q1 calorias. 
Para transformar esta mesma massa de água a 100 °C 
em vapor de água a 100 °C, é necessária uma 
quantidade de calor igual a Q2. 
Sabendo que o valor do calor latente da fusão da água é 
80 cal/g e que o valor do calor latente de vaporização da 
água é 540 cal/g, calcule o valor da razão Q2/Q1.  

 
91. Uma amostra de certa substância sólida está contida em 

um recipiente e recebe calor de uma fonte térmica, a 
uma taxa constante em relação ao tempo. O gráfico 
representa, de forma qualitativa, a variação da 
temperatura (T) da amostra em função do tempo (t), 
entre os instantes ta e tf. 

 
Em qual dos intervalos assinalados no gráfico a amostra 
passa gradativamente do estado sólido para o estado 
líquido?  

(A)   ta → tb    

(B)  tb → tc    

(C)  tc → td    

(D)  td → te    

(E)  te → tf    
92. Para ter um padrão de comparação, um estudante 

verificou que certa chama de um bico de Bunsen eleva 
de 10 °C a temperatura de 200g de água em 4,0 
minutos. 
Depois, usando a mesma chama, obteve dados para a 
construção da curva de aquecimento de 500g de 
pequenas esferas de chumbo.  

 
O calor latente de fusão do chumbo em cal/g, é igual a  
(A)  5,0    
(B)  7,0    
(C)  9,0    

(D)  11    
(E)  13    

 
93. O gráfico a seguir mostra a variação da temperatura de 

certa massa de água (calor específico = 1 cal/g . °C e 
calor latente de vaporização = 540 cal/g), contida em um 
calorímetro ideal, a partir do instante em que uma fonte 
térmica começa a lhe fornecer calor à razão constante 
de 2.160 cal/minuto. A massa de água líquida contida no 
calorímetro,                        25 minutos após o início de 
seu aquecimento, é de: 
(A)  135 g    
(B)  80 g    
(C)  55 g    
(D)  40 g    
(E)  25 g    
 
 
 
 
 

94. Uma fonte térmica, de potência constante e igual a 20 
cal/s, fornece calor a um corpo sólido de massa 100 g. A 
variação de temperatura θ do corpo em função do 
tempo t é dada pelo gráfico a seguir.  
Com relação à substância que constitui o corpo, o calor 
latente de fusão, em cal/g, vale 
(A)  2,0    
(B)  4,0    
(C)  8,0    
(D)  20    
(E)  40    

 
 
 
 
95. Utilizando-se 

uma fonte de fornecimento contínuo de calor, aquece-
se, à pressão constante de 1 atmosfera, 100 g de gelo, 
que são transformados em vapor superaquecido. A 
figura seguinte ilustra a variação da temperatura do 
sistema com o tempo. 

 
(A) Em que intervalo de tempo ocorre a fusão? 
(B) Em que intervalo de tempo ocorre a vaporização? 
(C) Considerando o calor específico do gelo igual a 

0,55 cal/g . °C e o calor latente de fusão igual a 
80cal/g, qual é a quantidade de calor absorvida 
pelo sistema, do instante inicial ao instante t2?  

 
96. Uma fonte térmica fornece calor a um cubo de 100 g de 

certa substância, inicialmente no estado sólido, com 
uma potência constante de 450 cal/min. O gráfico da 
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temperatura da substância, em função do tempo em 
contato com a fonte, está representado a seguir. 

 
Analise as afirmações seguintes relativas a essa situação.  
( ) ( ) A temperatura de solidificação da 

substância é 80°C.   
( ) ( ) O calor específico da substância no estado 

líquido vale 0,60 cal/g . °C. 
( ) (     ) A capacidade térmica do cubo vale 80 

cal/°C.    
( ) ( ) O calor latente de fusão da substância 

vale 18 cal/g.   
( ) ( ) O calor necessário para aquecer o corpo 

de 20 °C a 80 °C foi de      2.700 cal.   
 
97. (UFPI 2000) Uma amostra de 20 g de uma substância 

sólida é aquecida até tornar-se totalmente líquida. O 
gráfico a seguir mostra a variação da temperatura da 
amostra, em função da quantidade de calor, Q, 
absorvida por ela. O calor latente de fusão da 
substância, em J/g, vale:  

   
(A)  10    
(B)  20    
(C)  50    
(D)  100    
 (E)  200    

 
 
 
 
 
98. Ao se retirar calor Q de uma substância líquida pura de 

massa 5,0g, sua temperatura cai de acordo com o 
gráfico a seguir.  

 
O calor latente de fusão da substância, em cal/g, é  
(A)  30    
(B)  60    
(C)  80    
(D)  100    
(E)  140    

 

99. Um pesquisador estuda a troca de calor entre um bloco 
de ferro e certa quantidade de uma substância 
desconhecida, dentro de um calorímetro de capacidade 
térmica desprezível (ver Figura 1). Em sucessivas 
experiências, ele coloca no calorímetro a substância 
desconhecida, sempre no estado sólido à temperatura 
T0 = 20 °C, e o bloco de ferro, a várias temperaturas 
iniciais T, medindo em cada caso a temperatura final de 
equilíbrio térmico Te. O gráfico da Figura 2 representa o 
resultado das experiências. A razão das massas do bloco 
de ferro e da substância desconhecida é mf/ms = 0,8. 
Considere o valor do calor específico do ferro igual a 0,1 
cal/(g . °C). A partir destas informações, determine para 
a substância desconhecida: 

 
(A)  a temperatura de fusão, Tfusão. 
(B)  o calor específico, cs, na fase sólida. 
(C)  o calor latente de fusão L.  
 

100. Num copo com 200 mL de água a 20 °C, são introduzidos 
20 g de gelo a –20 °C; desprezadas as perdas e a 
capacidade térmica do copo, após o equilíbrio térmico, a 
temperatura da água será de: 
DADOS: 
calor específico da água = 1,0 cal/g . °C 
calor específico do gelo = 0,5 cal/g . °C 
calor latente de fusão do gelo = 80 cal/g 
massa específica da água = 1,0 g . cm–3  
 

(A)  0 °C.    
(B)  10 °C.    
(C)  10,9 °C.    
(D)  11 °C.    
(E)  12 °C.    

 

Comportamento dos Gases 
 

101. Uma amostra de gás perfeito ocupa um recipiente de 
10,0 litros à pressão de 1,5 atm. Essa amostra foi 
transferida para outro recipiente de 15,0 litros, 
mantendo a mesma temperatura. Qual a nova pressão 
dessa amostra de gás? 

 

102. Um recipiente contém certa massa de gás ideal que, na 
temperatura de 27 °C, ocupa um volume de 15 litros. Ao 
sofrer uma transformação isobárica, o volume ocupado 
pela massa gasosa passa a ser de 20 litros. Nessas 
condições, qual foi a variação de temperatura sofrida pelo 
gás? 

 

103. Uma das atrações de um parque de diversões é a 
barraca de tiro ao alvo, onde espingardas de ar 
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comprimido lançam rolhas contra alvos, que podem ser 
derrubados. 
Ao carregar uma dessas espingardas, um êmbolo 
comprime 120 mL de ar atmosférico sob pressão de 1 atm, 
reduzindo seu volume para 15 mL. A pressão do ar após a 
compressão será, em atm, 
Admita que o ar se comporte como um gás ideal e que o 
processo seja isotérmico.   
(A)  0,2.    
(B)  0,4.    
(C)  4,0.    
(D)  6,0.    
(E)  8,0.    

 

104. Um submarino, a uma profundidade de 50 metros abaixo 
do nível do mar, libera uma bolha de ar por meio do seu 
sistema de escape com volume igual a 0,1 m3. A bolha sobe 
até a superfície, onde a pressão é igual a 1,0 atm (pressão 
atmosférica). Considere que a temperatura da bolha 
permanece constante e que a pressão aumenta 1,0 atm a 
cada 10 m de profundidade. Nesse caso, sendo o ar um gás 
ideal, o valor do volume da bolha na superfície é:  
(A)  0,05 m3    
(B)  0,01 m3    
(C)  1,0 m3    
(D)  0,5 m3    
(E)  1,5 m3    

105. No alto de uma montanha a 8 ºC, um cilindro munido de 
um êmbolo móvel de peso desprezível possui 1 litro de 
ar no seu interior. Ao levá-lo ao pé da montanha, cuja 
pressão é de 1 atmosfera, o volume do cilindro se reduz 
a 900 cm3 e sua temperatura se eleva em 6 ºC. A 
pressão no alto da montanha é aproximadamente, em 
atm, de  
(A)  0,66.    
(B)  0,77.    
(C)  0,88.    
(D)  0,99.    
(E)  1,08.    

 
106. Um processo acontece com um gás ideal que está 

dentro de um balão extremamente flexível em contato 
com a atmosfera. Se a temperatura do gás dobra ao final 
do processo, podemos dizer que:  
(A)  a pressão do gás dobra, e seu volume cai pela 

metade.    
(B)  a pressão do gás fica constante, e seu volume cai 

pela metade.    
(C)  a pressão do gás dobra, e seu volume dobra.    
(D)  a pressão do gás cai pela metade, e seu volume 

dobra.    
(E)  a pressão do gás fica constante, e seu volume 

dobra.    
 
107. Exploração e Produção do Pré-sal. 

“As reservas de gás do campo de Tupi podem chegar a 
1,6 bilhão de barris, de acordo com a Petrobras.” 

Gazeta Mercantil 

 
Embora a notícia acima seja alvissareira, ela não é clara do 
ponto de vista termodinâmico. Isto porque não são 

fornecidos os valores da pressão e da temperatura, para os 
quais é calculado o volume do gás. Admita que um volume 
desse gás é coletado no pré-sal a uma temperatura de 57 
°C e a uma pressão de 275 atm e que esta quantidade de 
gás é liberada ao nível do mar a uma temperatura de 27 °C. 
Pode-se afirmar que, para calcular o volume de gás 
liberado ao nível do mar, deve-se multiplicar o volume 
inicial de gás coletado, pelo fator  
(A)  625    
(B)  500    
(C)  375    
(D)  250    
(E)  125    

 
108. Sabe-se que a pressão que um gás exerce sobre um 

recipiente é decorrente dos choques de suas moléculas 
contra as paredes do recipiente. 
Diminuindo em 50% o volume do recipiente que contém 
um gás ideal, sem alterar sua temperatura, estabeleça a 
razão entre a pressão final e a pressão inicial.  

109. No gráfico estão representadas duas isotermas e três 

transformações sucessivas 1 → 2, 2 → 3, 3 → 4. A 
sequência das transformações é, respectivamente: 

 
(A) isométrica, adiabática, isotérmica  
(B) isotérmica, isométrica, adiabática  
(C) adiabática, isotérmica, isobárica  
(D) isométrica, isotérmica, isobárica  
(E) isobárica, isotérmica, isométrica 

 
110. Considere a compressão isobárica AB sofrida por uma 

amostra de gás perfeito e representada no diagrama 
pressão x volume, mostrado abaixo. 

 
 Admita que no estado A, a temperatura do gás perfeito 
seja igual a 127 ºC. A temperatura atingida pelo gás ao 
atingir o estado B vale:  
(A)  473K    
(B)  400 ºC    
(C)  200 ºF    
(D)  –73 ºC    

 
111. Uma massa m de um gás perfeito, inicialmente no 

estado (1), sofre uma expansão até atingir o estado (2), 
como ilustra o diagrama a seguir. Determine o volume 
do gás no estado (2). 
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112. Os pontos A, B e C do gráfico (PV) da figura representam 

três estados de determinada massa de um gás perfeito. 

 
 Sendo TA, TB e TC as temperaturas absolutas 

correspondentes, podemos afirmar que: 
 (A) TC > TB > TA  
 (B) TC = TB > TA  
 (C) TC = TB = TA  
 (D) TC < TB = TA  
 E) TC  >  TB =  TA 
 

113. O diagrama abaixo representa uma transformação ABC de 
um gás ideal. A temperatura do gás no estado A é igual a 27 
°C. 

 
 Calcule a temperatura do gás no estado B e no estado C, 

em °C. 
 

114. Uma massa de certo gás ideal está confinada em um 
reservatório, cuja dilatação térmica é desprezível no 
intervalo de temperatura considerado. Esse reservatório 
possui, na parte superior, um êmbolo que pode se 
deslocar livremente, conforme ilustra a figura. 
Observando-se o gráfico a seguir, destaca-se que, no 
estado A, o volume ocupado pelo gás é V e a sua pressão 
é P. Em seguida, esse gás passa por duas transformações 
sucessivas e “chega” ao estado C, com temperatura e 
pressão, respectivamente iguais a: 

 
(A)  450 K e 3P/2     
(B)  450 K e 4P/3     

(C)  600 K e 3P/2     
(D)  600 K e 4P/3     
(E)  600 K e 5P/3    

 

115. Num recipiente rígido de 41 L de capacidade, são 
colocados 10 mols de um gás perfeito, à temperatura de 
177 °C. Qual o valor da pressão exercida por esse gás nas 
paredes internas do recipiente? 
Dado: constante universal dos gases perfeitos R = 0,082 
atm L/mol K 

 

116. Que volume devem ocupar 6,0 mols de um gás perfeito, 
a 227 °C, para exercer nas paredes do recipiente uma 
pressão de 12 atm? 
Dado: R = 0,082 atm L/mol K 

117. A que temperatura (em graus Celsius) devem-se 
encontrar 5,0 mols de um gás perfeito para que, 
colocados em um recipiente de volume igual a 20,5 L, 
exerçam uma pressão de 4,0 atm? 
Dado: R = 0,082 atm L/mol K 

 

118. Num recipiente de paredes rígidas e capacidade igual a 
10 L, são colocados 8,0 g de hidrogênio à temperatura 
de –23 °C. Qual a pressão exercida pelo gás, supondo-se 
que ele se comporte como um gás perfeito? 
Dados: R = 0,082 atm L/mol K;  mol (H2) = 2 g. 

 

119. Um botijão de gás de cozinha contém 13 kg de gás 
liquefeito, à alta pressão. Um mol desse gás tem massa 
de, aproximadamente, 52 g. Se todo o conteúdo do 
botijão fosse utilizado para encher um balão, à pressão 
atmosférica e à temperatura de 300 K, quanto vale 
aproximadamente o volume final do balão? 

 
 

120. Uma sala tem 6 m de largura, 10 m de comprimento e 4 
m de altura. Deseja-se refrigerar o ar dentro da sala. 
Considere o calor específico do ar como sendo 30 J/ 
(mol K) e use R = 8 J/ (mol K). 
(A)  Considerando o ar dentro da sala como um gás ideal à 

pressão ambiente (P = 105 N/m2), quantos moles de 
gás existem dentro da sala a 27 °C? 

(B)  Qual é a quantidade de calor que o refrigerador 
deve retirar da massa de ar do item (a) para resfriá-
Ia até 17 °C?  

 

121. Certo gás, considerado ideal, com massa 34 g, está 
contido em um recipiente de 12,3 litros, sob pressão de 
4 atm a 27 °C. Qual a massa atômica deste gás? 

 

122. Quatro recipientes metálicos, de capacidades diferentes, 
contêm oxigênio. Um manômetro acoplado a cada 
recipiente indica a pressão do gás. O conjunto está em 
equilíbrio térmico com o meio ambiente.  
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Considere os valores das pressões e dos volumes 
indicados na ilustração e admita que o oxigênio 
comporta-se como um gás ideal. Pode-se concluir que o 
recipiente que contém maior número de moléculas de 
oxigênio é o da figura:  
(A)  I    
(B)  II    
(C)  III    
(D)  IV    

 
 
Gabarito – TD 
de Física – 1° Ano 
1) Celsius - Fusão : 0 0C Ebulição: 100 0C 
Fahrenheit - Fusão: 32 0F Ebulição: 212 0F 
Kelvin - Fusão: 273 K Ebulição: 373 K 
2) 104 0F 
3) 20 0C 
4) C 
5) 36.5 0C Estado normal 
6) 98.6 0F 
7) 4.4 0C "morre" de frio 
8) E 
9) 72 0F 
10) A 
11) É o menor valor para a temperatura de um corpo 
que representa a total ausência de agitação térmica das 
partículas que formam um corpo. 
12) 310 0C 
13) 27 0C Não haverá queimadura 
14) 40 K 
15) O termômetro graduado em Fahrenheit 
16) C 
17) D 
18) D 
19) 84 unidades 
20)  a) 10 0A    b) Tc = 2Ta - 20   c) 28.5 0C   d) 60 0A   e) 
20 
21) D 
22) C 
23) B 
24 ) B 
25)  A 
26) A 
27) D 
28) A porca irá dilatar, deixando o parafuso mais livre 
29) D 
30 ) D 
31) C 
32 ) C 
33) B 
34) 64 cm2 
35) D 
36) C 
37) C 
38) E 
39) a) 40 cm3     b) 2 cm3 
40) D 
41) E 
42) E 
43) D 
44) D 
45) 4000 cal 

46) E 
47) Devido ao baixo calor específico da areia, 
propiciando variações bruscas de temperatura. 
48) D 
49) Não tem resposta nos intens. Resposta correta: 
0.312 kcal 
50) D 
51) a) 18300 cal ou 73200 J    b) 732 seg 
52) D 
53) C 
54) A 
55) a) 2160 kcal     b)90 kcal 
56) B 
57) 23 x 102 J 
58) C 
59) B 
60) C 
61) a) 20 kcal ou 80 kJ    b) 1/9 
62) 60  0C 

63 – C 

64 - B 

65 – a)  b)                  
66 – Deve-se pegar  de água a 80ºC e  

de água a 20ºC. 

67 – B 

68 – B 

69 – A 

70 – B 

71 – B 

72 – A 

73 – D 

74 – C 

75 – E 

76 – E 

77 – D 

78 – C 

79 – C 

80 – 28 

81 – B 

82 – A 

83 – C 
84 – Fusão – Vaporização 
         Solidificação – Condensação 

85 – A 

86 –  

87 –  e  

88 –  

89 –  

90 – 3 

91 – B 

92 – B 

93 – C 

94 – C 
95 – a) De até  
         b) De até  
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         c)  

96 – De cima para baixo:(F) (V) (F) (V) (F) 

97 – D 

98 – B 
99 – a)    
         b)  

      c)  

100 –  

101 –  

102 – A variação foi de  

103 – E 

104 –  (Sem gabarito) 

105 – C 

106 – E 

107 – D 

108 – A razão vale 2 

109 – D 

110 – D 

111 –  

112 – B 

113 –  

114 – D 

115 –  

116 –  

117 –  

118 –  

119 –  

120 – a)   b)  

121 –  

122 – B 
 


