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Lista Recuperação 2° ano 

01- Água a 0ºC é aquecida até entrar em ebulição e transformar-se em vapor a 100ºC, num recipiente aberto, à 
pressão p0. O calor específico da água é 1,0 cal/g. ºC e o seu calor latente vale 540 cal/g. É correto afirmar: 

 
01. Se essa água fosse aquecida num recipiente hermeticamente fechado, inicialmente a pressão p0, sua 

temperatura de ebulição continuaria sendo 100ºC. 
02. Quando a água estiver a 40 ºC, se nela for mergulhado um pequeno corpo metálico também a 40 ºC, haverá 

condução de calor do metal para a água. 
04. Dois termômetros imersos na água, um graduado na escala Kelvin e outro na escala Celsius, indicarão valores 

numéricos diferentes para a temperatura, em qualquer instante. 
08. A quantidade de calor necessária para aquecer a água de o ºC a 100 ºC é maior que a quantidade necessária 

para transformar igual massa de água, inicialmente a 100 ºC, em vapor. 
16. No processo de aquecimento da água ocorre o fenômeno da convecção em seu interior.       Gab: 20. 

 
02- O fenômeno conhecido por "El Niño" é caracterizado pelo aquecimento acima do normal das águas do Oceano 

Pacífico e é responsável por grandes alterações climáticas na Terra, como a seca deste ano no Nordeste 
Brasileiro. Considerando os fenômenos térmicos envolvidos, é correto afirmar:  

 
01. Supondo que o aumento de temperatura das águas seja igual a 5 oC, essa variação de temperatura equivale,  

            na escala Kelvin, a um aumento de 5 unidades. 
02. Considerando o calor específico da água igual a 1,0 cal/(g.oC), a quantidade de calor necessária para  

            aquecer de 5 oC uma massa de água igual a 1012 kg é menor que 1012 cal. 
       04. A água do mar, ao elevar a temperatura do ar na sua vizinhança, provoca transferência de calor por  
            convecção na atmosfera. 
       08. A evaporação causada pelo aquecimento das águas oceânicas ocorre em temperaturas abaixo do ponto de  
            ebulição da água. 
       16. Para o aquecimento das águas oceânicas, a quantidade de calor transferida ao mar é inversamente  
            proporcional à variação de temperatura deste.  Gab: 09 
 
03- Inicialmente 48g de gelo a 0°C são colocados num calorímetro de alumínio de 2,0g , também a 0°C. Em seguida, 

75g de água a 80°C são despejados dentro desse recipiente. Calcule a temperatura final do conjunto. 
 
Dados:  calor latente do gelo Lg = 80cal/g,  

calor específico da água cH2O = 1,0 cal g–1 °C–1, 

calor específico do alumínio cA = 0,22 cal g–1 °C–1.     Gab: 17,5°C 

04- No interior de um forno de micro-ondas encontra-se um prato que contém 1kg de purê de batatas para ser 
aquecido. Considere que o purê de batatas possui calor específico, c = 1,8 cal/g.°C, e que a capacidade térmica C do 
prato é de 20 cal/°C. A potência elétrica de consumo do forno é igual a 1.200W, dos quais 80% dessa potência são 
transferidos como energia térmica para o purê de batatas, o qual por condução aquece o prato, considere que 
somente essa energia é transferida para o prato. Antes de ligar o forno de micro-ondas, todo esse sistema está em 
equilíbrio térmico na temperatura de 20ºC. Assinale a alternativa que corresponde ao tempo em que o forno de 
micro-ondas deve ficar ligado para que o prato e o purê de batatas atinjam a temperatura de 50ºC. Use a relação 
que 1cal = 4,18J. 



a) Igual a 3,6 minutos.  b) Igual a 3,2 minutos.  c) Mais que 3,7 minutos. 

 d) Igual a 3,0 minutos.  e) Menos que 2,0 minutos.      Gab: C 

05- (UFMS)   A tabela ao lado mostra a massa m, a quantidade de calor Q recebida e as respectivas variações de 

temperatura T  de quatro corpos A, B, C e D. Supondo que, durante o recebimento de calor Q , não ocorram 
mudanças de fase, assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 

 

01. O calor específico das substâncias B e C é igual. 

02. O calor específico das substâncias A e D é igual. 

04. A capacidade térmica do corpo C é de 10 cal/°C. 

08. A capacidade térmica do corpo D é de 10 cal/°C. 

16. Os corpos A, B, C e D são compostos da mesma substância.  Gab: 13 

06- (UFMS) Em um grande recipiente de capacidade térmica desprezível, há água à temperatura de 40ºC. O volume 
desse líquido é aumentado misturando-se água à temperatura de 70ºC. Considerando o calor específico da água 
como sendo 1,0cal/g.°C e que as trocas de calor ocorram apenas entre as partes líquidas, é correto afirmar que: 

a) a temperatura de equilíbrio poderá ultrapassar 70ºC se o aumento de volume for muito grande. 
b) a temperatura de equilíbrio será de 42ºC se o aumento de volume for de 20%. 
c) a temperatura de equilíbrio será diferente se, em todo o experimento, for utilizado outro líquido que não a 

água. 
d) o calor específico da água é igual a 5/9cal/g°F. 
e) a temperatura de equilíbrio será de 104ºF se o aumento de volume for de 20%.  Gab: D 

07- A existência da água em seus três estados físicos, sólido, 
líquido e gasoso, torna nosso Planeta um local peculiar em 
relação aos outros Planetas do Sistema Solar. Sem tal 
peculiaridade, a vida em nosso Planeta seria possivelmente 
inviável. Portanto, conhecer as propriedades físicas da água 
ajuda a melhor utilizá-la e assim contribuir para a preservação 
do Planeta.  Na superfície da Terra, em altitudes próximas 
ao nível do mar, os estados físicos da água estão diretamente 
relacionados à sua temperatura conforme mostrado no 
Gráfico ao lado. Esse Gráfico representa o comportamento de uma massa de 1,0 g de gelo a uma temperatura inicial 
de – 50ºC, colocada em um calorímetro que, ligado a um computador, permite determinar a temperatura da água 
em função da quantidade de calor que lhe é cedida. Observando-se o Gráfico, pode-se concluir que a quantidade de 
calor necessária para liquefazer a massa de 1,0g de água e elevar sua temperatura de 0ºC até 100ºC é, 
respectivamente, 

a) 105 cal e 80 cal.  b) 105 cal e 100 cal.  c) 80 cal e 105 cal.  d) 100 cal e 105 cal.      Gab: B 

08 - (UFTM)    

Dona Joana é cozinheira e precisa de água a 80 ºC para sua receita. Como não tem um termômetro, decide 
misturar água fria, que obtém de seu filtro, a 25 ºC, com água fervente. Só não sabe em que proporção deve fazer a 
mistura. Resolve, então, pedir ajuda a seu filho, um excelente aluno em física. Após alguns cálculos, em que levou 
em conta o fato de morarem no litoral, e em que desprezou todas as possíveis perdas de calor, ele orienta sua mãe a 
misturar um copo de 200 mL de água do filtro com uma quantidade de água fervente, em mL, igual a 

a) 800. b) 750. c) 625. d) 600. e) 550. Gab: E 



09- (PUC RJ)    

Dois corpos idênticos são colocados em um calorímetro e mantidos em contato até atingirem o equilíbrio 
termodinâmico a uma temperatura Tf. Sabendo que a temperatura de um dos corpos era 27 ºC e que a temperatura 
absoluta (em graus K) do outro era o dobro daquela do primeiro, encontre Tf em graus K. 

a) 200. b) 600. c) 300. d) 450. e) 900. Gab: D 

10 - (UFAL)    

Para resfriar o seu café, inicialmente a 80 °C, uma pessoa mergulha nele uma pedra de gelo de massa 25 g, a 
uma temperatura de 0 °C. O café possui massa de 100 g. Considere que os calores específicos do café e da água 
líquida são idênticos a 1 cal/(g °C), e que o calor de fusão do gelo é de 80 cal/g. Caso as trocas de energia 
ocorram apenas entre a água (nos estados sólido e líquido) e o café, qual a temperatura do café quando o 
equilíbrio térmico com o gelo derretido é atingido? 

a) 48 °C b) 52 °C c) 56 °C d) 60 °C e) 64 °C Gab: A 

11 - (UEPG PR)    

A matéria, em geral, apresenta três fases; a fase sólida, a fase líquida e a fase gasosa. Sobre o fenômeno de 
mudanças de fase, assinale o que for correto.  

01. Durante o processo de mudança de fase a pressão constante, a temperatura da substância varia. A energia 
recebida pela substância na forma de calor é utilizada para reordenar a energia potencial de cada molécula 
em relação às demais.  

02. A temperatura de mudança de fase de uma substância independe da pressão atmosférica.  

04. Para que uma substância mude de fase, é necessário que ela troque calor com o meio em que se encontra.  

08. O ponto triplo representa as únicas condições de temperatura e pressão em que as fases sólida, líquida e 
gasosa de uma substância coexistem em equilíbrio.  

16. O regelo é um fenômeno no qual o gelo, sob pressão, funde, voltando a congelar quando a pressão é 
removida.     Gab: 24 

12 - (UFLA MG)    

Com relação aos pontos A, B e C, representados no diagrama de fases PT, pressão versus temperatura Celsius 
(T ºC), de uma substância hipotética, é INCORRETO afirmar: 

a) O diagrama é representativo de uma substância que 
aumenta de volume na fusão. 

b) O ponto A representa uma condição de equilíbrio 
líquido/vapor. 

c) O ponto B representa uma condição de equilíbrio 
sólido/vapor. 

d) O ponto C representa uma condição em que a substância se 
encontra na fase sólida.  Gab: A 

13 - (UEPB)     

O físico inglês James Prescott Joule (1818-1889) estudou como a água pode ser aquecida quando ela é 
inteiramente mexida com as pás de um agitador, verificando que o aumento de temperatura é proporcional ao 
trabalho realizado. A mesma variação de temperatura pode também ser obtida colocando-se a água em contato 
com algum corpo mais quente. Observe, a seguir, uma aplicação deste estudo. Um aquecedor elétrico de 
imersão com potência 50 cal/s é usado para ferver 100g de água para uma xícara de café. Considerando-se que a 
temperatura inicial da água é de 20ºC e que o calor específico da água é 1 cal/g.°C, o tempo necessário para 
ferver esta quantidade de água a uma temperatura de 100ºC, desprezando as perdas de calor para o meio 
ambiente, em segundos, vale: 



a) 168  b) 200  c) 151  d) 220  e) 160 Gab: E 

14 - (UNIMONTES MG)    

Um balão de volume igual a 750 m3 deve ser preenchido com hidrogênio e ficar à pressão atmosférica 
)N/m 10  1,03  P( 25

a   quando estiver totalmente cheio. O hidrogênio está armazenado em cilindros sob pressão 

manométrica de 2N/m 610  1,545   e volume de 2,0 m3. O número de cilindros necessários para encher o balão é 

a) 30. b) 22. c) 25. d) 20. Gab: C 

15 - (MACK SP)     

Uma massa de 20 mols de certo gás perfeito tem volume de 123 litros à temperatura de 27 °C. A partir desse 
estado, varia-se a temperatura do gás, mantendo-se constante sua pressão e as características de gás ideal. 
Nessas transformações, a função que fornece o volume V desse gás com sua temperatura absoluta T é: 

Dado: Constante Universal dos Gases Perfeitos R = 0,082atm.L/mol.K 

a) V = 0,41 T b) V = 0,82 T c) V = 1,23 T d) V = 1,61 T e) V = 2,05 T 

Gab: A 

Bônus!  - Uma massa de certo gás ideal, inicialmente no estado A, sofre as 
transformações assinaladas no gráfico pressão x volume, onde constam 
três isotermas. 

a) Do estado A para o estado B, calcule a variação de temperatura da 
massa de gás na escala Celsius. 

b) No estado D, calcule o volume que o gás ocupa. 

 

 

 

 

 

 

 

"Saber muito não lhe torna inteligente. A inteligência se 
traduz na forma que você recolhe, julga, maneja e, 

sobretudo, onde e como aplica esta informação." (Carl 
Sagan). 
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