
 
 
 
 
 
 

 

 Lista de Exercícios - 2ª Série 
 
1) A reciclagem das latinhas de alumínio é realizada através de diversos processos, desde a coleta realizada por agentes 
ambientais – como os catadores preferem/devem ser denominados - até a fusão do alumínio nos centros de 
armazenamento. Estudos indicam que a melhor temperatura para tratamento do metal líquido fica em torno de 740°C. 
Em nosso cotidiano, utilizamos as palavras “calor” e “temperatura” de forma diferente de como elas são usadas no meio 
científico. Na linguagem corrente, calor é identificado como “algo quente” e temperatura mede a “quantidade de calor de 
um corpo”. Esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na 
prática. 
 Do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura? 
 

a) A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em que estiver fervendo. 
b) Uma mãe coloca a mão na água da banheira do bebê para verificar a temperatura da água. 
c) A chama de um fogão pode ser usada para aumentar a temperatura da água em uma panela. 
d) A água quente que está em uma caneca é passada para outra caneca a fim de diminuir sua temperatura. 
e) Um forno pode fornecer calor para uma vasilha de água que está em seu interior com menor temperatura do que 

a dele. 
 
2) Alguns fornos dos fogões de cozinha são revestidos de materiais esmaltados e escuros que têm a finalidade de: 
 
I. Dissipar rapidamente o calor do forno, de madeira que este não se aqueça demais. 
II. Preservar o calor e refletir as ondas eletromagnéticas na região do infravermelho, para que o forno atinja rapidamente 
e de maneira econômica a temperatura máxima. 
III. Preservar o calor e refletir as ondas eletromagnéticas na região do ultravioleta, para que o forno atinja rapidamente e 
de maneira econômica a temperatura máxima. 
 
Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas a afirmativa I é verdadeira. 
b) Apenas a afirmativa II é verdadeira. 
c) Apenas a afirmativa III é verdadeira. 
d) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras. 
e) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras. 

 
3) Selecione a alternativa que completa corretamente as frases abaixo. 
 
I. Quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica e ................... é a temperatura de ebulição da água. 
II. Durante o dia a temperatura no deserto é muito elevada, e durante a noite sofre uma grande redução. Isso ocorre em 
virtude do ................... calor específico da areia. 
III. Uma roupa escura absorve ...................quantidade de radiação que uma roupa clara. 
IV. A transferência de calor do Sol para a Terra é feita pelo processo de ................... . 
 
A alternativa que completa corretamente as lacunas das frases é 
a) menor – grande – maior – convecção 
b) menor – pequeno – maior – radiação 
c) maior – pequeno – igual – convecção 
d) maior – pequeno – menor – radiação 
e) maior – grande – menor – convecção 
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4) Após fazer um bolo, um cozinheiro coloca um cobertor sobre o bolo para que não esfrie. Do ponto de vista da Física, 
pode-se explicar a atitude do cozinheiro da seguinte forma: 
a) O cobertor tem a propriedade de aquecer os corpos que estão por ele cobertos. 
b) Há transmissão de calor do cobertor para o bolo, de forma a mantê-lo aquecido. 
c) A temperatura é transmitida do cobertor para o bolo, mantendo-o aquecido. 
d) A forma predominante de transmissão, nesse caso, é a irradiação de calor pelo cobertor. 
e) O cobertor dificulta a transmissão de calor do bolo ao meio ambiente. 
 
5) Uma determinada substância, ao ser aquecida de 27ºC para 127°C, tem seu volume aumentado de 0,10%. Calcule o 
coeficiente de dilatação volumétrica da substância, em °C-1. 
 
6) 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 5.10-
2 cm. Sabendo-se que o coeficiente de dilatação linear da peça I é igual a 3.10-5°C-1 e que o da peça II é igual a 4.10-5°C-
1, qual deve ser a temperatura do sistema, em °C, para que as duas peças entrem em contato sem empenar? 

 7) O gráfico abaixo mostra como a temperatura de um corpo varia em função do tempo, quando aquecido por uma fonte 
de fluxo constante de 90 calorias por minuto. Sendo a massa do corpo igual a 100 g, determine o calor específico do 
corpo, em cal/gºC e a capacidade térmica do corpo, em cal/ºC. 

  
8) O gálio é um metal cujo ponto de fusão é 30°C, à pressão normal; por isso, ele pode liquefazer-se inteiramente quando 
colocado na palma da mão de uma pessoa. Sabe-se que o calor específico e o calor latente de fusão do gálio são, 
respectivamente, 410 J/(kg.°C) e 80000 J/kg. 

a) Qual a quantidade de calor que um fragmento de gálio de massa 25g, inicialmente a 10°C, absorve para fundir-
se integralmente quando colocado na mão de uma pessoa? 

 
b) Construa o gráfico da temperatura em função da quantidade de calor - θ (°C) x Q (J) - que representa esse 

processo, supondo que ele comece a 10°C e termine quando o fragmento de gálio se funde integralmente. 
 
9) Houve apenas um jogo do basquetebol de alta tecnologia. A ideia, que parecia promissora e que exigiu enormes 
investimentos, foi logo abandonada. Superatletas foram criados utilizando técnicas de melhoramentos genéticos em 
células embrionárias dos melhores jogadores e jogadoras de todos os tempos. A bola, confeccionada com um material 
isolante térmico de altíssima qualidade, era uma esfera perfeita. Os aros das cestas, círculos perfeitos, foram feitos de 
uma liga metálica, resultado de longa pesquisa de novos materiais. O ginásio de esportes foi reformulado para o evento, 
com um sistema de climatização ambiental para assegurar que a temperatura se mantivesse constante em 20°C. A 



plateia era majoritariamente composta por torcedores do time local, entre os quais foram reconhecidos cientistas 
premiados e representantes de empresas de alta tecnologia. 
O jogo estava nos cinco minutos finais e empatado. Aconteceu, então, um grande movimento na plateia. De um lado, os 
torcedores pedem alimentos e bebidas quentes e iluminam a cesta com lanternas infravermelhas. Do outro, da cesta do 
time local, todos querem sorvetes e bebidas geladas. Usou-se de todos os meios possíveis, inclusive alterando o sistema 
de climatização, para aquecer a região em torno da cesta do time visitante e esfriar a do time local. Dois torcedores, 
representantes da tecnociência, colocados atrás das cestas conversavam ao telefone: – Aqui está 19°C e aí? – Aqui está 
21°C, vencemos! Terminado o jogo, o técnico do time visitante desabafou: — Sujaram um bom jogo e mataram uma boa 
ideia. 
 Explique, qualitativa e quantitativamente, por que os dois torcedores tinham certeza de ter vencido e comente as 
opiniões do técnico visitante, considerando que o diâmetro da bola e dos aros são iguais, respectivamente, a 230,0mm 
e a 230,1mm e que o coeficiente de dilatação linear dos aros é 4,8.10−4 °C−1. 
 
10) O calor latente de vaporização da água é 540 cal/g. Para vaporizar uma massa m de água ao nível do mar e à 
temperatura de 373,15 K, necessitamos de 33858 J de calor latente. Calcule a massa da água. Dado: 1 cal = 4,18 Joules 
 
11) Quantas calorias são necessárias para transformar 100g de gelo, a –20 ºC, em água a 60ºC? O gelo se funde a 0°C, 
tem calor específico 0,5 cal/g · ºC e seu calor latente de fusão é 80 cal/g. O calor específico da água é 1 cal/g · ºC. 
Construa o gráfico da temperatura em função da quantidade de calor (curva de aquecimento do sistema). 
 
12) Um corpo de massa 200g é aquecido por uma fonte de potência constante e igual a 200 calorias por minuto. O gráfico 
mostra como varia, no tempo, a temperatura do corpo. Determine o calor específico da substância que constitui o corpo. 
 

  
13) Analise as afirmações referentes à condução térmica 
 
I. Para que um pedaço de carne cozinhe mais rapidamente, pode-se introduzir nele um espeto metálico. Isso se justifica 
pelo fato de o metal ser um bom condutor de calor. 
II. Os agasalhos de lã dificultam a perda de energia (na forma de calor) do corpo humano para o ambiente, devido ao 
fato de o ar aprisionado entre suas fibras ser um bom isolante térmico. 
III. Devido à condução térmica, uma barra de metal mantém-se a uma temperatura inferior à de uma barra de madeira 
colocada no mesmo ambiente. 
 
Podemos afirmar que 
a) I, II e III estão corretas. 
b) I, II e III estão erradas. 
c) Apenas I está correta. 
d) Apenas II está correta. 
e) Apenas I e II estão corretas. 
 
14) O calor é uma forma de energia que pode passar de um corpo a outro, por contato direto (condução), ou indireto 
(convecção e irradiação).  
Com base neste princípio, julgue os itens 
 
1. (C) ( E) O calor se propaga espontaneamente de um corpo para outro que esteja à temperatura mais baixa; 
2. (C) ( E) Os gases em geral são piores condutores de calor que os sólidos e líquidos, devido ao fato do maior 

espaçamento entre suas moléculas; 
3. (C) ( E) A convecção se caracteriza pelo deslocamento de matéria, de onde se conclui ser um processo 

característico dos líquidos e gases; 



4. (C) ( E) Quanto mais elevada a diferença de temperatura entre dois corpos menor será a taxa de transmissão de 
energia, visto que esta é proporcional ao inverso da diferença de temperatura; 

5. (C) ( E) Quando se pretende resfriar um ambiente (uma sala, por exemplo), a posição ideal do aparelho refrigerador 
é próxima ao piso, pois o resfriamento do ar causa o aumento de sua densidade, propiciando a formação de 
correntes de convecção, o que acelera o processo de resfriamento de todo o ambiente; 

6. (C) ( E) Quanto melhor refletor for um corpo, pior absorvente e emissor ele será. 
 
 
15) A tabela abaixo apresenta uma relação de substâncias e os seus respectivos valores de coeficiente de dilatação 
linear e condutividade térmica, ambos medidos à temperatura de 20 °C. 

  
Com base nas informações acima, julgue os itens. 
 
1. (C) ( E) Barras do mesmo comprimento dos metais listados na tabela sofrerão dilatações iguais, quando submetidas 

a uma variação de temperatura de 20 °C. 
2. (C) ( E) A condutividade térmica das substâncias permanece constante, independentemente da temperatura em que 

estas se encontram. 
3. (C) ( E) Substâncias que possuem maior condutividade térmica também apresentam maiores coeficientes de 

dilatação. 
4. (C) ( E) Dentre as substâncias listadas na tabela, o cobre é a melhor opção para fazer isolamentos térmicos. 
5. (C) ( E) Duas chapas de dimensões iguais, uma de alumínio e outra de concreto, são submetidas à mesma variação 

de temperatura. Constata-se então que a variação de dilatação superficial da chapa de alumínio é duas 
vezes maior que a da chapa de concreto. 

 
16) Sara está realizando um experimento onde o principal objetivo é descobrir a temperatura ideal para a conservação 
de alguns alimentos. Para isso, ela criou uma nova escala termométrica: a escala “S”. Nessa nova escala, ela atribuiu o 
valor 20°S para a temperatura de fusão do gelo e 90°S para a temperatura de ebulição da água, sob pressão normal. 
Quando a temperatura do ambiente for de 40°S, qual será a correspondente temperatura na escala Celsius? 
 
17) Quatro gramas de uma amostra de certa substância são aquecidos em um calorímetro, por meio de uma fonte térmica 
que fornece uma potência constante de 5,0 W. A temperatura dentro do calorímetro e o tempo durante o qual a fonte está 
ligada são registrados e representados no gráfico da figura a seguir. Durante o processo de aquecimento da amostra, 
esta sofre uma mudança de fase do estado sólido para o estado líquido. Suponha que todo o calor fornecido pela fonte 
seja transferido para a amostra.  

  Utilizando as informações fornecidas pelo gráfico, calcule o calor latente de fusão da substância em J/g. 
 



18) Em um calorímetro de capacidade térmica 200 cal/°C, contendo 300g de água a 20°C, é introduzido um corpo sólido 
de massa 100g a uma temperatura de 650°C. Obtém-se o equilíbrio térmico a 50°C. Determine o calor específico do 
corpo sólido, sabendo que o calor específico da água = 1 cal/gºC. 
 
19) Reza a lenda que o imperador Shen Nang descansava sob uma árvore, quando algumas folhas caíram no recipiente 
em que seus servos ferviam água para beber. Atraído pelo aroma, o imperador provou o líquido e gostou. Nascia, assim, 
a tecnologia do preparo do chá. Num dia de inverno, a temperatura ambiente está em 9°C. Faz-se, então, um chá, 
colocando-se 150 g de água a 100°C numa xícara de porcelana, à temperatura ambiente. Sabe-se que a porcelana tem 
calor específico cinco vezes menor do que o da água. Se não houver perdas de energia para a vizinhança e sabendo 
que a xícara tem massa de 125 g, calcule a temperatura da água quando o equilíbrio térmico for mantido com a xícara. 
(Dê a resposta em Kelvin). 
 
20) A superfície gelada do pequeno Plutão é composta por nitrogênio, metano e traços de monóxido de carbono. A 
temperatura do planeta anão varia ao longo de sua órbita porque, no decorrer de sua trajetória, aproxima-se do Sol até 
30 UA e afasta-se até 50 UA. Existe uma tênue atmosfera que congela e cai sobre o planeta anão quando este se afasta 
do Sol. Sendo assim, dependendo da sua posição em relação ao Sol, a temperatura sobre a superfície do planeta anão 
varia de 230ºC a 210ºC. Pode-se afirmar que (UA = Unidade Astronômica): 

a) Essas temperaturas não são lidas num termômetro graduado na escala Kelvin, pois a menor temperatura nesse 
termômetro é 0 K. 

b) Não se medem essas temperaturas num termômetro graduado na escala Celsius, pois sua escala varia de 0ºC 
a 100ºC. 

c) Se medem essas temperaturas com termômetros graduados na escala Celsius, pois é o único que mede 
temperaturas abaixo de zero. 

d) Na escala Fahrenheit, o módulo da variação da temperatura sobre a superfície do pequeno Plutão corresponde 
a 36ºF. 

e) Na escala Fahrenheit, o módulo da variação da temperatura sobre a superfície do pequeno Plutão corresponde 
a 20ºF. 


