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PARTE 1 – TERMOLOGIA E DILATAÇÃO TÉRMICA
1 - Um corpo está numa temperatura que, em ºC, tem a metade do valor medido em ºF. Determine essa
temperatura na escala Fahrenheit.
2 - (Unifor-CE) Uma escala de temperatura arbitrária
X está relacionada com a escala Celsius de acordo com o gráfico abaixo.

As temperaturas de fusão do gelo e de ebulição da
água, sob pressão normal, na escala X valem, respectivamente:
a) -100 e 50
b) -100 e 0
c) -50 e 50

d) 100 e -100
e) 100 e 50

3 - (Cesgranrio–RJ) Uma caixa de filme fotográfico
traz a tabela apresentada abaixo, para o tempo de revelação do filme, em função da temperatura dessa
revelação.

A temperatura em °F corresponde exatamente ao seu valor na escala Celsius, apenas para o tempo de
revelação, em min, de:
a) 10,5 b) 9 c) 8 d) 7 e) 6
4 - (UEPI) Duas escalas termométricas arbitrárias, E e G, foram confeccionadas de tal modo que as suas
respectivas correspondências com a escala Celsius obedecem à tabela abaixo.
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A relação de conversão entre as escalas E e G é dada por:

5 - As indicações para o ponto de fusão do gelo e de ebulição da água sob pressão normal de dois
termômetros, um na escala Celsius e outro na escala Fahrenheit, distam 20 cm, conforme a figura. A 5 cm do
ponto de fusão do gelo, os termômetros registram temperaturas iguais a:

6 - (Unifor-CE) Fazendo-se passar vapor d’água por um tubo metálico oco, verifica-se que a sua temperatura
sobe de 25 °C para 98 °C. Verifica-se também que o comprimento do tubo passa de 800 mm para 801 mm.
Pode-se concluir daí que o coeficiente de dilatação linear do metal vale, em °C-1:

7 - (Uniube-MG) No continente europeu uma linha férrea da ordem de 600 km de extensão tem sua
temperatura variando de _10 °C no inverno até 30 °C no verão. O coeficiente de dilatação linear do material de
que é feito o trilho é 10
metros, igual a:

5

º C 1 . A variação de comprimento que os trilhos sofrem na sua extensão é, em

8 - (Unipa-MG) Considere o microssistema abaixo formado por duas pequenas peças metálicas, I e II, presas
em duas paredes laterais. Observamos que, na temperatura de 15 °C, a peça I tem tamanho igual a 2 cm,
enquanto a peça II possui apenas 1 cm de comprimento. Ainda nesta temperatura as peças estavam
afastadas apenas por uma pequena distância d igual a 5 x10

3

cm. Sabendo-se que o coeficiente de dilatação
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da peça I é igual a
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3x105 ºC 1 e que o da peça II (  II ) é igual a 4 x105 º C 1 , qual deve ser a

temperatura do sistema, em °C, para que as duas peças entrem em contato sem empenar?

9 - (UEBA) Uma peça de zinco é construída a partir de uma chapa quadrada de lado 30 cm, da qual foi
2

retirado um pedaço de área de 500 cm . Elevando-se de 50 °C a temperatura da peça restante, sua área
final, em centímetros quadrados, será mais próxima de: (Dado: coeficiente de dilatação linear do zinco =

2,5x105 º C 1 )

2

10 - (MACK-SP) Uma placa de aço sofre uma dilatação de 2,4 cm , quando aquecida de 100 °C. Sabendo
que o coeficiente de dilatação linear médio do aço, no intervalo considerado, é
afirmar que a área da placa, antes desse aquecimento, era:

1, 2 x106 º C 1 , podemos

11 - (Unirio-RJ) Um estudante pôs em prática uma experiência na qual pudesse observar alguns conceitos
relacionados à “Dilatação Térmica dos Sólidos”. Ele utilizou dois objetos: um fino fio de cobre de comprimento
4L, com o qual montou um quadrado, como mostra a figura I, e uma chapa quadrada, também de cobre, de
2

espessura desprezível e área igual a L , como mostra a figura II. Em seguida, o quadrado montado e a
chapa, que se encontravam inicialmente à mesma temperatura, foram colocados num forno até que
alcançassem o equilíbrio térmico com este.

Assim, a razão entre a área da chapa e a área do quadrado formado com o fio de cobre, após o equilíbrio
térmico destes com o forno, é:

PROF IVÃ PEDRO

INSCREVA-SE: CANAL FISICA DIVERTIDA

12 - (Cesesp-PE) O tanque de gasolina de um carro, com capacidade para 60 litros, é completamente
cheio a 10 °C, e o carro é deixado num estacionamento onde a temperatura é de 30 °C. Sendo o coeficiente
3

1

de dilatação volumétrica da gasolina igual a 1,1x10 º C , e considerando desprezível a variação de volume
do tanque, a quantidade de gasolina derramada é, em litros:

3

3

13 - (Unifor-CE) Um recipiente de vidro de capacidade 500 cm contém 200 cm de mercúrio, a 0 °C.
Verifica-se que, em qualquer temperatura, o volume da parte vazia é sempre o mesmo. Nessas condições,
sendo  o coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio, o coeficiente de dilatação linear do vidro vale:

14 - (UFMA) Se o vidro de que é feito um termômetro de mercúrio tiver o mesmo coeficiente de dilatação
cúbica do mercúrio, pode-se dizer, corretamente, que esse termômetro:
a) não funciona
b) funciona com precisão abaixo de 0 °C
c) funciona com precisão acima de 0 °C
d) funciona melhor do que os termômetros comuns
e) funciona independente de qualquer valor atribuído
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PARTE 2 – Calor Sensível, Calor Latente, Potência Térmica, Quantidade Total de Calor
e Equilíbrio Térmico

1. (FUVEST) 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. Determine a perda
média de energia da água por unidade de tempo, em cal/s.
Dado: c = 1,0 cal/g. °C
R: 2,0 cal/s
2. (UNICAMP) Um aluno simplesmente sentado numa sala de aula dissipa 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 o aluno deve ingerir por dia para repor a energia dissipada?
b) Quantos gramas de gordura um aluno queima durante uma hora de aula?
R: a) 90 kcal.
b) 10 g.

PROF IVÃ PEDRO

INSCREVA-SE: CANAL FISICA DIVERTIDA

3. (UNESP – 2010 – prova de inverno – 1ª fase) As pontes de hidrogênio entre moléculas de água são mais
fracas que a ligação covalente entre o átomo de oxigênio e os átomos de hidrogênio. No entanto, o número de
ligações de hidrogênio é tão grande (bilhões de moléculas em uma única gota de água) que estas exercem
grande influência sobre as propriedades da água, como, por exemplo, os altos valores do calor específico, do
calor de vaporização e de solidificação da água. Os altos valores do calor específico e do calor de vaporização da
água são fundamentais no processo de regulação de temperatura do corpo humano. O corpo humano dissipa
energia, sob atividade normal por meio do metabolismo, equivalente a uma lâmpada de 100 W. Se em uma
pessoa de massa 60 kg todos os mecanismos de regulação de temperatura parassem de funcionar, haveria um
aumento de temperatura de seu corpo. Supondo que todo o corpo é feito de água, em quanto tempo,
aproximadamente, essa pessoa teria a temperatura de seu corpo elevada em 5 ºC?
Dado: calor específico da água ≅ 4,2 × 10³ J/kg·ºC.
R: 3,5 h.
4. (FUVEST – 2010 – 1ªfase) Energia térmica, obtida a partir da conversão de energia solar, pode ser
armazenada em grandes recipientes isolados, contendo sais fundidos em altas temperaturas. Para isso, pode-se
utilizar o sal nitrato de sódio (NaNO 3 ), aumentando sua temperatura de 300ºC pra 550ºC, fazendo-se assim uma
reserva para períodos sem insolação. Essa energia armazenada poderá ser recuperada, com a temperatura do
sal retornando a 300ºC. Determine a massa de NaNO 3 necessária para se armazenar a mesma quantidade de
energia que seria obtida com a queima de 1L de gasolina.
R: 120kg
5. (UNESP – 2007) Em um dia ensolarado, a potência média de um coletor solar para aquecimento de água é de
3 kW. Considerando a taxa de aquecimento constante e o calor específico da água igual a 4200 J/(kg.°C), o
tempo gasto para aquecer 30 kg de água de 25 °C para 60 °C será, em minutos, de
a) 12,5.
b) 15.
c) 18.
d) 24,5.
e) 26.
R: D
6. (UEL - 2010) Segundo as unidades convencionais usadas na Física Nuclear, a energia liberada
na bomba lançada sobre a cidade de Hiroshima foi de 15 kton. Sabendo que 1 kton corresponde a
10 12 calorias e considerando que toda a energia liberada pela bomba seja usada para aquecer a
água do Lago Igapó I de Londrina, cujo volume é, aproximadamente, 5 × 10 8 litros, e que a
temperatura inicial é de 25ºC, a temperatura ﬁnal da água do lago será de
Dado: Calor especíﬁco da água: 1 cal/gºC
a) 30ºC
b) 45ºC c) 55ºC. d) 65ºC
e) 95ºC
R:C

7. (UNIFESP) Qualquer dos seus leitores que tenha a ventura de residir em meio ao romântico cenário do País de
Gales ou da Escócia poderia, não tenho dúvida, confirmar meus experimentos medindo a temperatura no topo e
na base de uma cascata. Se minhas observações estão corretas, uma queda de 817 pés deve gerar um grau de
calor, e a temperatura do rio Niágara deve subir cerca de um quinto de grau por causa de sua queda de 160 pés.
Esse trecho foi publicado em 1845 por James P. Joule na seção de cartas da revista inglesa "Philosophical
Magazine" e ilustra os resultados por ele obtidos em suas experiências para a determinação do equivalente
mecânico do calor.
Sendo c(água) = 4 200 J/(kg°C) o calor específico da água, adotando g = 10 m/s², 817pés = 250 m e 160pés = 50
m, pode-se afirmar que, ao se referir a "um grau de calor" e a "um quinto de grau", Joule está exprimindo valores
de temperatura que, em graus Celsius, valem aproximadamente
a) 5,0 e 1,0.
b) 1,0 e 0,20.
c) 0,60 e 0,12.
d) 0,30 e 0,060.
e) 0,10 e 0,020.
R: C
8. (PUC-CAMP) Se o convidarem para saborear um belo cozido português, certamente a última coisa que
experimentará entre as iguarias do prato será a batata, pois ao ser colocada na boca sempre parecerá mais
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quente. ... Mas será que ela está sempre mais quente, uma vez que todos os componentes do prato foram
cozidos juntos e saíram ao mesmo tempo da panela? Sabemos que, ao entrarem em contato, objetos com
temperaturas diferentes tendem a trocar calor até ficarem com a mesma temperatura. Parece estranho, não?
Uma coisa é certa: ao comer o cozido a chance de você queimar a boca com a batata é muito maior do que com
o pedaço de carne. Comprove isso no próximo cozido que tiver oportunidade de comer.
(Aníbal Figueiredo. "Física - um outro lado - calor e temperatura." São Paulo. FTD, 1997)
Uma batata de 100 g sai direto da geladeira (temperatura interna 6 °C) para dentro da panela com 238 g de água
(calor específico 1,0 cal/g. °C) a 50 °C. Depois de algum tempo, quando o equilíbrio térmico é atingido, a
temperatura da batata é 40 °C. Desprezando a troca de calor com o ambiente, pode-se afirmar corretamente que
o calor específico da batata é, em cal/g. °C, igual a
a) 0,54
b) 0,65
c) 0,70
d) 0,80
e) 0,85
R: C
9. (UNICAMP) 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 = 10 5 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?
R: a) 1 × 10 4 mols
b) 3 × 10 6 J
10. (UNIFESP) Dois corpos, A e B, com massas iguais e a temperaturas t A = 50 °C e t B = 10°C, são colocados
em contato até atingirem a temperatura de equilíbrio. O calor específico de A é o triplo do de B. Se os dois corpos
estão isolados termicamente, a temperatura de equilíbrio é
a) 28°C.
b) 30°C.
c) 37°C.
d) 40°C.
e) 45°C.
R: D
11. (UNESP) Um cubo de gelo com massa 67 g e a -15 °C é colocado em um recipiente contendo água a 0 °C.
Depois de um certo tempo, estando a água e o gelo a 0 °C, verifica-se que uma pequena quantidade de gelo se
formou e se agregou ao cubo. Considere o calor específico do gelo 2 090 J/(kg × °C) e o calor de fusão 33,5 ×
10 4 J/kg.
Calcule a massa total de gelo no recipiente, supondo que não houve troca de calor com o meio exterior.
R: 73,3g
12. (UFSC) Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S) em relação a alguns fenômenos que envolvem os
conceitos de temperatura, calor, mudança de estado e dilatação térmica.
(01) A temperatura de um corpo é uma grandeza física relacionada à densidade do corpo.
(02) Uma substância pura ao receber calor ficará submetida a variações de temperatura durante a fusão e a
ebulição.
(04) A dilatação térmica é um fenômeno específico dos líquidos, não ocorrendo com os sólidos.
(08) Calor é uma forma de energia.
(16) O calor se propaga no vácuo.
R: 8+16=24
13. Determine a quantidade de calor necessária para transformar 100 g de gelo, inicialmente a 0 °C, em 100 g de
água a 30 °C. Sabe-se que o calor latente de fusão do gelo é 80 cal/g, o calor latente de evaporação da água é
540cal/g, o calor especifico do gelo e do vapor é 0,5 cal/gºC e o calor específico da água é 1 cal/g°C.
R: 11000 cal.
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14. Determine a quantidade de calor necessária para transformar 100 g de gelo, inicialmente a -10 °C, em 100 g
de água a 30 °C. Sabe-se que o calor latente de fusão do gelo é 80 cal/g, o calor latente de evaporação da água
é 540cal/g, o calor especifico do gelo e do vapor é 0,5 cal/gºC e o calor específico da água é 1 cal/g°C.
R: 11500 cal.
15. Determine a quantidade de calor necessária para transformar 100 g de gelo, inicialmente a 0 °C, em 100 g de
vapor d’agua a 110 °C. Sabe-se que o calor latente de fusão do gelo é 80 cal/g, o calor latente de evaporação da
água é 540cal/g, o calor especifico do gelo e do vapor é 0,5 cal/gºC e o calor específico da água é 1 cal/g°C.
R: 72500 cal.
16. (FUVEST) Um aquecedor elétrico é mergulhado em um recipiente com água a 10 °C e, cinco minutos depois,
a água começa a ferver a 100 °C. Se o aquecedor não for desligado, toda a água irá evaporar e o aquecedor será
danificado. Considerando o momento em que a água começa a ferver, a evaporação de toda a água ocorrerá em
um intervalo de aproximadamente
Calor específico da água = 1,0 cal/(g°C)
Calor de vaporização da água = 540 cal/g
Desconsidere perdas de calor para o recipiente, para o ambiente e para o próprio aquecedor.
a) 5 minutos.

b) 10 minutos.

c) 12 minutos.

d) 15 minutos.

e) 30 minutos.

R: E

17. (UERJ) O calor específico da água é da ordem de 1,0 cal/g.°C e seu calor latente de fusão é igual a 80 cal/g.
Determine a quantidade de energia necessária, em quilocalorias, para transformar 200 g de gelo a 0 °C em água
a 30 °C.
R: 22
18. (UFU) O gráfico a seguir representa a temperatura de uma amostra de massa 20 g de determinada
substância, inicialmente no estado sólido, em função da quantidade de calor que ela absorve.
Com base nessas informações, marque a alternativa
correta.
a) O calor latente de fusão da substância é igual a 30 cal/g.
b) O calor específico na fase sólida é maior do que o calor
específico da fase líquida.
c) A temperatura de fusão da substância é de 300 °C.
d) O calor específico na fase líquida da substância vale 1,0
cal/g.°C
R: D

19. (UNIFESP – 2010 – Conhecimentos Específicos) Em uma experiência de Termologia, analisou-se a variação
da temperatura, medida em graus Celsius, de 100g de uma substância, em função da quantidade de calor
fornecido, medida em calorias. Durante o experimento, observou-se que, em uma determinada etapa do
processo, a substância analisada apresentou mudança de fase sólida para líquida. Para visualizar o experimento,
os dados obtidos foram apresentados em um gráfico da temperatura da substância como função da quantidade
de calor fornecido.
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Determine:
a)
O calor especifico da substância na fase
líquida e seu calor latente especifico de fusão.
b)
Após a substância atingir a temperatura de
80ºC, cessou-se o fornecimento de calor
e
adicionou-se à ela 50g de gelo a 0ºC. Supondo que
a troca de calor ocorra apenas entre o gelo e a
substância, determine a massa de água, fase
líquida, em equilíbrio.
Dados:
Calor latente de fusão do gelo: L = 80 cal/g
Calor específico da água: 1,0 cal/(gºC)
R: a) c = 0,1 cal/gºC L = 4cal/g
b) 12,5 g

20. (FATEC) 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, determine a temperatura de equilíbrio
desta mistura.
R: 16ºC
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