
01. (Vunesp) A respeito da informação “O calor específico de uma 
substância pode ser considerado constante e vale 3J/g .°C”, três 
estudantes, I, II e III, forneceram as explicações seguintes: 
 
I. Se não ocorrer mudança de estado, a transferência de 3J de energia 
térmica para 1g dessa substância provoca elevação de 1°C na sua  
temperatura. 
II. Qualquer massa em gramas de um corpo construído com essa 
substância necessita de 3J de energia térmica para que sua temperatura 
se eleve de       1°C. 
III. Se não ocorrer mudança de estado, a transferência de 1J de energia 
térmica para 3g dessa substância provoca elevação de 1°C na sua 
temperatura. 
Dentre as explicações apresentadas: 
a) apenas I está correta. 
b) apenas II está correta. 
c) apenas III está correta. 
d) apenas I e II estão corretas. 
e) apenas II e III estão corretas. 
 
02.(UFRRJ) Um estudante de Física Experimental fornece calor a um 
certo corpo, inicialmente à temperatura de 10°C. Ele constrói o gráfico 
indicado na figura, onde, no eixo vertical, registra as quantidades de 
calor cedidas ao corpo, enquanto, no eixo horizontal, vai registrando a 
temperatura do corpo. 

 
 
Consideremos agora um outro corpo, com o dobro da massa do primeiro, 
feito da mesma substância e também inicialmente a 10°C. Com base no 
gráfico, podemos dizer que, fornecendo uma quantidade de calor igual a 
120 calorias a esse outro corpo, sua temperatura final será de: 
a) 18 °C  
b) 20 °C  
c) 40 °C  
d) 30 °C 
e) 25 °C 
 
03.Vunesp) O gráfico representa a temperatura em função do tempo de 
um líquido aquecido em um calorímetro. 

 
Considerando-se desprezível a capacidade térmica do calorímetro e que 
o aquecimento foi obtido através de uma resistência elétrica, dissipando 
energia à taxa constante de 120 W, a capacidade térmica do líquido vale: 
a) 12 J/°C  
b) 20 J/°C  
c) 120 J/°C 
d) 600 J/°C 
e) 1.200 J/°C 
 
04.(UFF-RJ) 

Duelo de Gigantes 
 
O Rio Amazonas é o maior rio do mundo em volume de água, com uma 
vazão em sua foz de, aproximadamente, 175 milhões de litros por 
segundo. A usina hidroelétrica de Itaipu (foto) também é a maior do 
mundo, em operação. A potência instalada da usina é de 12,6 . 109 W. 

 
Suponha que toda essa potência fosse utilizada para aquecer a água que 
flui pela foz do Rio Amazonas, sem que houvesse perdas de energia. 
Nesse caso, a variação de temperatura dessa água, em graus Celsius, 
seria da ordem de: 
a) 10-2 

b) 10--1 

c) 100 

d) 101 

e) 102 

 

 
05.(UFC-CE) Uma quantidade m do material A, de calor específico 
desconhecido, foi posta em contato térmico com igual quantidade m do 

material B, cujo calor específico é cB = 0,22 cal/g .°C. Os materiais em 
contato foram isolados termicamente da vizinhança, e a temperatura de 
cada um foi medida ao longo do tempo até o equilíbrio térmico entre eles 
ser atingido. A figura mostra os gráficos de temperatura versus tempo, 
resultantes dessas medidas. 
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O calor específico cA do material A vale: 

a) 0,44 cal/g . °C 
b) 0,33 cal/g . °C 
c) 0,22 cal/g . °C 
d) 0,11 cal/g . °C 
e) 0,06 cal/g . °C 
 
06. (UEMG) Quer-se determinar a quantidade de calor que devemos 
fornecer a 200g de chumbo para que sua temperatura varie de 30 °C para 
400 °C. Dados: temperatura de fusão do chumbo = 330 °C; calor latente 
de fusão do chumbo = 5 cal/g; calor específico do chumbo no estado 
sólido     = 0,03 cal/g .°C; calor específico do chumbo no estado líquido = 
0,04 cal/g.°C. A quantidade total de calor, em calorias, no processo será 
igual a: 
a) 3.360  
b) 2.250  
c) 3.000  
d) 900 
e) 4.260 
 
07.(PUC-SP) O gráfico representa um trecho, fora de escala, da curva de 
aquecimento de 200 g de uma substância, aquecida por uma fonte de 
fluxo constante e igual a 232 cal/min. 

 
Sabendo que a substância em questão é uma das apresentadas na tabela, 
o intervalo de tempo ∆t é, em minutos, um valor: 
a) acima de 130.  
b) entre 100 e 130. 
c) entre 70 e 100. 
d) entre 20 e 70. 
e) menor do que 20. 
 
08.(UFPR) Pode-se atravessar uma barra de gelo usando- se um arame 
com um peso adequado, conforme a figura, sem que a barra fique 
dividida em duas partes. 

 
Qual é a explicação para tal fenômeno? 
a) A pressão exercida pelo arame sobre o gelo abaixa seu ponto de fusão. 
b) O gelo, já cortado pelo arame, devido à baixa temperatura se solidifica 
novamente. 
c) A pressão exercida pelo arame sobre o gelo aumenta seu ponto de 
fusão, mantendo a barra sempre sólida. 
d) O arame, estando naturalmente mais aquecido, funde o gelo; este 
calor, uma vez perdido para a atmosfera, deixa a barra novamente sólida. 
e) Há uma ligeira flexão da barra e as duas partes, já cortadas pelo 
arame, são comprimidas uma contra a outra, soldando-se 
 
09.(Mackenzie-SP)  

 
Nos locais acima citados, foram colocadas batatas para cozinhar em 
panelas abertas idênticas, contendo o mesmo volume de água. É de se 
esperar que as batatas fiquem cozidas, em menos tempo: 
a) no Rio de Janeiro, pois a temperatura de ebulição da água é menor do 
que nos outros locais. 
b) no Monte Everest, pois, quanto maior for a altitude, maior é a 
temperatura de ebulição da água. 
c) em São Paulo, pois, quanto maior for a poluição atmosférica, menor 
será a temperatura de ebulição da água. 
d) na Cidade do México, por estar mais próxima do equador. 
e) no Rio de Janeiro, pois, ao nível do mar, a água ferve a uma 
temperatura mais elevada. 
10.(Cesgranrio-RJ) A sensação de frio que experimentamos quando, 
num dia ensolarado, saímos da água do mar se deve fundamentalmente: 
a) à evaporação da água residual que fica sobre a nossa pele após nos 
banharmos. 
b) ao fato de a temperatura da água do mar ser algo menor do que a 
temperatura ambiente. 
c) ao elevado calor específico da água. 
d) à perda do isolamento térmico antes proporcionado pela água 
quando nela ainda estávamos imersos. 
e) à filtragem do calor dos raios solares pela água que ainda molha a 
nossa pele após sairmos da água. 
 
11.(PUC-RS) Durante o processo de evaporação de um líquido contido 
numa bacia, ocorre diminuição da temperatura porque: 
a) escapam as moléculas com maior energia cinética. 
b) escapam as moléculas de maior massa. 
c) escapam as moléculas de menor massa. 
d) a energia cinética das moléculas não se altera. 
e) diminui a massa do líquido. 
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