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*** Aulas 13 a 14 (Calorimetria) ***

01.  (AFA-SP)  Assinale  a  alternativa  que  define 
corretamente calor. 
a) Trata-se de um sinônimo de temperatura em um 
sistema.
b) É uma forma de energia contida no sistema.
c) É uma energia em trânsito, de um sistema a outro, 
devido à diferença de temperatura entre eles.
d) É  uma  forma  de  energia  superabundante  nos 
corpos quentes.
e) É uma forma de energia em trânsito do corpo mais 
frio para o corpo mais quente. 

02. (U.  Juiz  de  Fora-MG)  Quando  uma  pessoa 
cozinha  um  ovo  numa  vasilha  com  água,  pode 
diminuir a intensidade da chama do fogo que aquece 
a vasilha tão logo a água começa a ferver. Baseando-
se na Física,  assinale a alternativa que explica por 
que a pessoa pode diminuir a intensidade da chama 
e ainda assim a água continua a ferver. 
a)  Durante a mudança de estado,  a quantidade de 
calor cedida para a água diminui e sua temperatura 
aumenta.
b)  Durante a mudança de estado,  a quantidade de 
calor  cedida  para  a  água  e  sua  temperatura 
diminuem.
c) Apesar  de  o  calor  estar  sendo  cedido  mais 
lentamente, na mudança de estado, enquanto houver 
água em estado líquido na vasilha, sua temperatura 
não varia.
d)  O calor  é cedido mais lentamente para a água, 
aumentando a temperatura de mudança de estado da 
água.
e)  O calor  é cedido mais  lentamente para a água, 
diminuindo a temperatura de mudança de estado da 
água. 

03. (UFMT) Como a maioria das substâncias, a água 
pode existir como sólido, líquido, gás e até atingir o 
estado de plasma. Sobre os estados físicos da água, 
julgue as afirmativas seguintes: 

(01)  Aquecido, o gelo pode se transformar em água 
líquida.  Essa  mudança  ocorre  a  uma  determinada 
temperatura, normalmente 0 °C. Sob pressão normal, 
a água se mantém líquida até 100 °C.
(02)  O  calor  necessário  para  transformar  gelo  em 
água  líquida,  ou  esta  em  vapor,  é  chamado  calor 
latente.
(04)  No  interior  das  panelas  de  pressão  de  uso 
doméstico, o alimento é cozido rapidamente porque a 
alta pressão permite que a temperatura da água se 
mantenha acima de seu ponto de ebulição normal.
(08)  Quanto maior for a pressão que atua sobre um 
sólido, mais baixo será o seu ponto de fusão e a água 
não constitui uma exceção.
(16) A água, quando não suficientemente quente para 
ferver sob pressão normal, pode entrar em ebulição 
ao ser reduzida a pressão ambiente.
(32)  Quando se aquece suficientemente um sólido, 
ele vira líquido; quando se esquenta suficientemente 
esse líquido ele vira gás; quando o gás é aquecido 
suficientemente, vira plasma. Em cada uma dessas 
passagens, a matéria em questão ganha energia, de 
modo que o quarto estado é o mais energizado de 
todos. 

Dê  como  resposta  a  soma  dos  números  que 
precedem as afirmativas corretas.

04. (Unimes-SP)  A  água  entra  em  ebulição  em 
Santos,  ao  nível  do  mar,  a  100  °C.  Já  no  alto  do 
Monte Everest,  cuja altitude é de aproximadamente 
8000  m,  a  água  entra  em ebulição  a  72  °C.  Esta 
diferença é justificada pelo fato de que: 
a) no Monte Everest, a pressão atmosférica é muito 
menor que a de Santos.
b) no  Monte  Everest,  o  ar  frio  impede  o  maior 
aquecimento da água.
c) em  Santos,  o  calor  é  transferido  com  maior 
facilidade para a água.
d) no  Monte  Everest,  a  força gravitacional  é  muito 
menor do que a de Santos.
e) em grandes altitudes,  há a  formação natural  de 
geleiras que impedem altas temperaturas. 

05. (UFRGS) Um sistema consiste de um cubo de 10 
g de gelo, inicialmente à temperatura de 0 °C. Esse 
sistema passa a receber  calor  proveniente de uma 
fonte  térmica  e,  ao  fim  de  algum  tempo,  está 
transformado em uma massa de 10 g de água a 20 
°C. Qual foi a quantidade de energia transferida ao 
sistema durante a transformação? 
Dados:  calor específico da água = 4,18 J/g °C; 

   calor latente de fusão do gelo = 334,4 J/g. 

a) 418 J.
b) 836 J.
c) 4,18 kJ.
d) 6,77 kJ.
e) 8,36 kJ. 



*** Aulas 15, 16 e 17 (Equilíbrio térmico) ***

06. (FEI-SP)  Um  sistema  isolado  termicamente  do 
meio possui três corpos, um de ferro, um de alumínio 
e outro  de cobre.  Após um certo  tempo verifica-se 
que  as  temperaturas  do  ferro  e  do  alumínio 
aumentaram. Podemos concluir que: 
a) o  corpo  de  cobre  também  aumentou  a  sua 
temperatura.
b) o  corpo  de  cobre  ganhou  calor  do  corpo  de 
alumínio e cedeu calor para o corpo de ferro.
c) o  corpo  de  cobre  cedeu  calor  para  o  corpo  de 
alumínio e recebeu calor do corpo de ferro.
d) o  corpo  de  cobre  permanece  com  a  mesma 
temperatura.
e) o corpo de cobre diminuiu a sua temperatura. 

07. (PUC-Campinas-SP) Admita que o corpo humano 
transfira calor para o meio ambiente na razão de 2,0 
kcal/min. Se esse calor pudesse ser aproveitado para 
aquecer água de 20 °C até 100 °C, a quantidade de 
calor  transferida  em  1  hora  aqueceria  uma 
quantidade de água, em kg, igual a:
Dado: calor específico da água = 1,0 kcal/kg °C 
a) 1,2.
b) 1,5.
c) 1,8.
d) 2,0.
e) 2,5.

08. (PUC-RS)  Numa  garrafa  térmica  a  20  °C, 
contendo  água  também  a  20  °C,  é  colocado  um 
pedaço de gelo com 200 g a 0 °C. Na situação final 
de equilíbrio térmico, verifica-se uma mistura de água 
e 100 g de gelo. Sendo 80 cal/g o calor latente de 
fusão do gelo e  1,0  cal/g °C o calor  específico  da 
água, o calor absorvido (da garrafa térmica e da água 
que nela se encontrava) pelo gelo e a temperatura 
final são, respectivamente: 
a) 1,6 kcal e 20 °C.
b) 3,0 kcal e 10 °C.
c) 6,0 kcal e 10 °C.
d) 6,4 kcal e 0 °C.
e) 8,0 kcal e 0 °C. 

09. (Fuvest-SP) Um fogão, alimentado por um botijão 
de gás, com as características descritas no quadro, 
tem em uma de suas bocas um recipiente com um 
litro de água que leva 10 minutos para passar de 20 
°C a 100 °C. Para estimar o tempo de duração de um 
botijão,  um  fator  relevante  é  a  massa  de  gás 
consumida por hora. Mantida a taxa de geração de 
calor das condições anteriores, e desconsideradas as 
perdas de calor, a massa de gás consumida por hora, 
em  uma  boca  de  gás  desse  fogão,  é 
aproximadamente:

Características do botijão de gás
Gás GLP
Massa total 13 kg
Calor de combustão (latente) 40000 kJ/kg

a) 8 g.
b) 12 g.
c) 48 g.
d) 320 g.
e) 1920 g. 

10.  (Unifesp-SP)  Dois  corpos,  A e  B,  com massas 
iguais e a temperaturas tA = 50 °C e tB = 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. 

11. (Mackenzie-SP) Uma pessoa tem em suas mãos 
uma jarra contendo 576 ml de água pura a 25 °C. 
Querendo tomar "água gelada", essa pessoa coloca 
na jarra 20 cubos de gelo de 2 cm de aresta cada um, 
a  -10  °C,  e  aguarda  o  equilíbrio  térmico. 
Considerando que apenas gelo e água troquem calor 
entre si, a temperatura de equilíbrio térmico é:
Dados:
calor específico do gelo = 0,50 cal/g °C
calor específico da água = 1,0 cal/g °C
calor latente de fusão do gelo = 80 cal/g
densidade do gelo = 0,80 g/ml 
a) 0 °C.
b) 2 °C.
c) 5 °C.
d) 6,1 °C.
e) 7,2 °C. 

12. (Fuvest-SP) Um recipiente de isopor,  que é um 
bom isolante térmico, tem em seu interior água e gelo 
em equilíbrio térmico. Num dia quente, a passagem 
de  calor  por  suas  paredes  pode  ser  estimada, 
medindo-se a massa de gelo Q presente no interior 
do  isopor,  ao  longo  de  algumas  horas,  como 
representado no gráfico. 



Dado: calor latente de fusão do gelo = 320 kJ/kg
Esses  dados  permitem  estimar  a  transferência  de 
calor pelo isopor, como sendo, aproximadamente, de:
a) 0,5 kJ/h.
b) 5 kJ/h.
c) 120 kJ/h.
d) 160 kJ/h.
e) 320 kJ/h. 

*** Aulas 18 e 19 (Trocas de calor) ***

13.  (Vunesp-SP) A maçaneta metálica de uma porta 
de madeira sempre parece mais fria do que a porta, 
embora  ambas  estejam,  em  geral,  à  mesma 
temperatura.  Esse  fenômeno,  que  evidencia  a 
diferença entre os conceitos de calor e temperatura, 
ocorre porque: 
a) o  calor  específico  do  metal  é  maior  que  o  da 
madeira.
b) o calor  específico da madeira é maior que o do 
metal.
c) a condutibilidade térmica do metal é maior que a 
da madeira.
d) a condutibilidade térmica da madeira é maior que a 
do metal.
e) a massa da madeira da porta é maior que a massa 
do metal da maçaneta.

14. (Mackenzie-SP)  Numa  noite  de  inverno,  o 
dormitório de Serginho apresentava uma temperatura 
ambiente  de  10 ºC.  Para  não sentir  frio  durante  a 
madrugada, ele esticou sobre a cama três cobertores 
de lã bem espessos e aguardou alguns minutos. Em 
seguida,  deitou-se  e  percebeu  que  a  cama 
continuava muito fria. Após um certo tempo na cama, 
bem coberto, sentiu que o "frio passou" e que a cama 
estava quente. Tal fato explica-se, pois: 
a) o  frio não existe e a sensação de Serginho era 
apenas psicológica.
b) os cobertores não são aquecedores, mas isolantes 
térmicos.  Depois  de  Serginho  deitar-se,  seu  corpo 
aqueceu a cama.
c) a cama provavelmente não tinha lençóis de lã e, 
então, o calor produzido pelos cobertores foi perdido 
para  o  ambiente.  Quando  Serginho  se  deitou, 
interrompeu esse processo.
d) os cobertores de lã  provavelmente  eram de cor 
clara e, por isso, demoraram muito para aquecer a 
cama.  Após Serginho ter-se deitado,  foi  necessário 
mais algum tempo para que a cama ficasse quente.
e) a lã utilizada para a confecção dos cobertores é 
um aquecedor natural muito lento e a temperatura de 
Serginho,  de  aproximadamente  37  ºC,  não  era 
suficiente para aquecer a cama. 

15. (PUC-RS) Numa cozinha, é fácil constatar que a 
temperatura é mais elevada próximo ao teto do que 
próximo ao chão, quando há fogo no fogão. Isso é 
devido ao fato de o:

a) calor não se propagar para baixo.
b) calor não se propagar horizontalmente.
c) ar quente subir, por ser menos denso que o ar frio.
d) ar quente subir, por ser mais denso que o ar frio.
e) ar  frio  descer,  por  ser  menos  denso  que  o  ar 
quente. 

16.  (Ulbra-RS) As prateleiras gradeadas,  no interior 
de  uma  geladeira,  além  de  garantir  a  guarda  dos 
alimentos, têm uma função térmica muito importante, 
que é a de facilitar: 
a) a irradiação de calor no congelador.
b) a circulação de calor no interior da geladeira por 
condução.
c) o deslocamento do calor retirado dos alimentos até 
o congelador, por convecção.
d) a  diferenciação  de  temperatura  nos  diferentes 
pontos no interior da geladeira.
e) o deslocamento do ar frio, do congelador para os 
alimentos. 

*** Aulas 20 a 24 (Tranformações gasosas e 
Máquinas térmicas) ***

17. (Ufla-MG) Um botijão de gás liquefeito de petróleo 
(gás de cozinha) apresenta um intenso vazamento na 
válvula. Podemos afirmar que: 
a) o botijão ficará com a temperatura inalterada.
b) o botijão ficará com temperatura muito baixa, pois 
cederá energia ao gás para que este se vaporize.
c) o botijão ficará muito quente, porque o gás cede 
energia ao botijão para se vaporizar.
d) o botijão ficará muito quente, porque o gás escapa 
com grande velocidade.
e) o botijão ficará com temperatura inalterada, pois o 
processo ocorre sem trocas de calor. 

18. (FEI) Numa transformação de um gás perfeito, os 
estados  final  e  inicial  acusaram  a  mesma  energia 
interna. Certamente:
a) a transformação foi cíclica.
b) a transformação isométrica.
c) não houve troca de calor entre o gás e o ambiente.
d) são iguais as temperaturas dos estados inicial e 
final.
e) não houve troca de trabalho entre o gás e o meio.

19.  (Fuvest  –  SP) Um  recipiente  indeformável, 
hermeticamente fechado, contém 10 litros de um gás 
perfeito  a  30  ºC,  suportando  a  pressão  de  2 
atmosferas. A temperatura do gás é aumentada até 
atingir 60º C.
a) Calcule a pressão final do gás.
b) Esboce o gráfico pressão versus temperatura da 
transformação descrita.

20.  (FAAP – SP) A 27º C, um gás ideal ocupa 500 
cm3.  Que  volume  ocupará  a  -73º  C,  sendo  a 
transformação isobárica?



21. (UFBA)  Em  uma  transformação  isotérmica, 
mantida a 127°C, o volume de certa quantidade de 
gás, inicialmente sob pressão de 2,0 atm, passa de 
10 para 20 litros. Considere a constante dos gases R, 
igual a 0,082 atm.R/mol.K.
Tendo  em  vista  a  transformação  gasosa  acima 
descrita, assinale o que for correto:
01) O produto nR varia entre 0,10 atm.R/K e 0,050 
atm.R/K. 
02) A pressão final do gás foi de 1,0atm.
04) A densidade do gás permaneceu constante.
08) O produto nR tem um valor constante de 0,050 
atm.R/K.
16)  O  produto  nR  tem  um  valor  constante  de  50 
atm.cm3/K. 
32) A densidade  final  do  gás  foi  de  50% do  valor 
inicial. 

GABARITO

01. C
02. C
03. 55 (01+02+04+16+32)
04. A
05. C
06. E
07. B
08. E
09. C
10. D
11. C
12. D
13. C
14. B
15. C
16. E
17. B
18. D
19. a) P = 2,2 atm  

      b) 
20. V = 3,3.10-4 m3

21. R: 34 (02 + 32) 
 


