
	  

REVISÃO PARA AVALIAÇÃO DA 4ª UNIDADE	  
 
1. (F.M. Taubaté) Um termômetro é graduado numa escala E que dá o valor de 0º E para o gelo em fusão e 50º E para a 
água em ebulição. Quando esse termômetro marca 20º E, qual a temperatura em ºC? 
a) 5ºC 
b) 10ºC 
c) 20ºC 
d) 30ºC 
e) n.d.a. 
 
2. Em uma certa cidade onde a pressão atmosférica vale 1 atmosfera, a coluna de mercúrio de um termômetro apresenta 
altura de 6 cm, quando em equilíbrio térmico com gelo em fusão, e possui altura de 18 cm, quando em equilíbrio térmico 
com a água em ebulição. Determine a altura da coluna de mercúrio quando a indicação do termômetro for de 40°C: 
a) 4 
b) 8 
c) 12 
d) 19 
e) n.d.a 
 
3. Um termômetro é graduado numa escala X tal que 0ºX corresponde a -10ºC e 100ºX a 40ºC. Na escala X, a 
temperatura correspondente a 0ºC será: 
a) 10ºX  
b) 20ºX  
c) 25ºX 
d) 33ºX  
e) 40ºX 
 

 
4. (PUC-RS) Um termômetro de escala X é comparado com outro de escala 
Celsius(ºC) e obtém-se o gráfico de correspondências entre as medidas. A temperatura 
de solidificação da água, sob pressão normal, no termômetro X será de: 
a) -10ºX 
b) -5ºX 
c) 0ºX 
d) 3ºX 
e) 10ºX 
 

 
5. (ENEM) Você pode adaptar as atividades do seu dia a dia de uma forma que possa queimar mais calorias do que as 
gastas normalmente, conforme a relação seguinte: 
- Enquanto você fala ao telefone, faça agachamentos: 100 calorias gastas em 20 minutos. 
- Meia hora de supermercado: 100 calorias. 
- Cuidar do jardim por 30 minutos: 200 calorias. 
- Passear com o cachorro: 200 calorias em 30 minutos. 
- Tirar o pó dos móveis: 150 calorias em 30 minutos. 
- Lavar roupas por 30 minutos: 200 calorias. 

Disponível em: http://cyberdiet.terra.com.br. Acesso em: 27 abr. 2010 (adaptado). 
Uma pessoa deseja executar essas atividades, porém, ajustando o tempo para que, em cada uma, gaste igualmente 200 
calorias. 
A partir dos ajustes, quanto tempo a mais será necessário para realizar todas as atividades? 
a) 50 minutos. 
b) 60 minutos. 
c) 80 minutos. 
d) 120 minutos. 
e) 170 minutos. 
 

Aluno (a): ____________________________________________________________ 
 
Série: 3º ano                         Turma: ______                           Data: _____/ 10 / 2015 
 
Disciplina: Física                                                                 Professor: André Carvalho 



6. Um cano de cobre de 4 m a -10o C é aquecido até 70o C. Dado o coeficiente de dilatação superficial do cobre igual a 
34x10 -6 oC -1, qual o comprimento do cano na temperatura final?                                                                                                                                 

 
a) 4,021760 m. 
b) 4,010880 m. 
c) 4,008160 m. 
d) 4,005440 m. 
e) n.d.a. 
 
7. O volume de um bloco metálico sofre um aumento de 0,60% quando sua temperatura varia de 32°F para 200°C. O 
coeficiente de dilatação linear médio desse metal, em oC-1,vale: 
a) 1,0x10-5  
b) 3,0x10-5  
c) 1,0x10-4 

d) 3,0x10-4  
e) 3,0x10-3 
 
8. Ao misturarmos num copo água gelada com água na temperatura ambiente, com o objetivo de bebê-la, devemos:  
a) misturar de qualquer modo;  
b) colocar a água quente sobre a água fria; 
c) colocar primeiro a água fria e depois a quente;   
d) colocar a água fria após a água quente, para obtermos uma melhor mistura. 
e) n.d.a. 
 
 
9. Em uma certa cidade onde a pressão atmosférica vale 1 atmosfera, a coluna de mercúrio de um termômetro apresenta 
altura de 2 cm, quando em equilíbrio térmico com gelo em fusão, e possui altura de 20 cm, quando em equilíbrio térmico 
com a água em ebulição. Determine a altura da coluna de mercúrio quando a indicação do termômetro for de 60°C: 
a) 7 
b) 19 
c) 26 
d) 40 
e) n.d.a 
 
10. (FEI-SP) Em uma escala termométrica X, a temperatura da água em ebulição à pressão normal é 60ºX e a 
temperatura de fusão do gelo à pressão normal é -20ºX. Sabendo-se que uma liga metálica funde a 500ºC, sua temperatura 
de fusão na escala X será: 
a) 200ºX 
b) 380ºX 
c) 400ºX 
d) 625ºX 
e) n.d.a. 
 
11.No deserto do Saara registrou-se certo dia a temperatura de X°C. Se a escala utilizada tivesse sido a escala Fahrenheit, 
a leitura seria 72 unidades mais altas. Determine o valor dessa temperatura. 
a) 70°C e 22ºF              
b) 50°C e 22°F           
c) 60°C e 122°F           
d) 50°C e 122°F            
e) 72°C e 144°F 
 
 



12. (Uneb-BA) Numa cidade onde a pressão atmosférica vale 1 atm, a coluna de mercúrio de um termômetro apresenta 
altura de 4 cm, quando em equlíbrio térmico com gelo em fusão, e possui altura de 14 cm, quando em equilíbrio térmico 
com a água em ebulição. A altura da coluna de mercúrio quando a indicação do termômetro é de 30°C é, em cm: 
a) 3 
b) 4 
c) 7 
d) 11 
e) 17 
 
13. Uma fonte calorífica fornece calor continuamente, à razão de 150 cal/s, a uma determinada massa de água. Se a 
temperatura da água aumenta de 20 ºC para 60 ºC em 4 minutos, sendo o calor específico da água 1 cal/g°C,pode-se 
concluir que a massa de água aquecida, em gramas, é de: 
a) 500 
b) 600 
c) 700 
d) 800 
e) 900 
 
14. (Católica-GO) Um ebulidor (aparelho elétrico para ferver água), de potência igual a 420 W, é utilizado para aquecer 2 
kg de água, a partir da temperatura ambiente. O calor específico da água é igual a 4200 J/kg C .°. Ao final de 5 minutos, 
admitindo-se que toda a energia liberada pelo ebulidor tenha sido transferida para a água, sem perdas, pode-se afirmar 
que: a água deverá ter elevado sua temperatura em ? 

 
a) 10°C  
b) 15°C 
c) 20°C 
d) 25°C 
e) n.d.a. 
 
15. (PUC-RS) Um termômetro de escala X é comparado com outro de escala Celsius (ºC) e obtém-se o gráfico de 
correspondências entre as medidas. A temperatura de solidificação da água, sob pressão normal, no termômetro X será 
de: 
a) -10ºX 
b) -5ºX 
c) 0ºX 
d) 3ºX 
e) 10ºX 
 

 
 
 
 
 
16. (Anhembi-Morumbi-SP) A dilatação térmica está presente nas situações mais inesperadas. Leia o texto seguinte e 
responda a pergunta final. "O Cristo redentor, estátua símbolo da cidade do Rio de Janeiro. recebe sol pela frente no 
período da manhã." Com base nessa  informação,  podemos dizer que:  
a) pela manhã a estátua se inclina perra a frente a fim de cumprimentar o turista.   
b) pela manhã a estátua se inclina para trás devido ao aquecimento sofrido na parte frontal.   
c) ao entardecer a estátua se inclina para trás.   
d) ao entardecer a estátua se inclina lateralmente para não cair.   
e) a estátua não se inclina porque o fluxo de calor ocorre instantaneamente. 
 
 
 



17. (UEL-PR) O coeficiente de dilatação linear do aço é 1,1 x 10-5 ºC-1. Os trilhos de uma via férrea têm 12m cada um na 
temperatura de 0ºC. Sabendo-se que a temperatura máxima na região onde se encontra a estrada é 40ºC, o espaçamento 
mínimo entre dois trilhos consecutivos deve ser, aproximadamente, de:    
a) 0,40 cm 
b) 0,44 cm 
c) 0,46 cm 
d) 0,48 cm 
e) 0,53 cm     
  
18. (MACKENZIE) Ao se aquecer de 1,0ºC uma haste metálica de 1,0 m, o seu comprimento aumenta de 2,0x10-2mm. O 
aumento do comprimento de outra haste do mesmo metal, de medida inicial 80cm, quando a aquecemos de 20ºC, é:   
a) 0,23mm 
b) 0,32 mm 
c) 0,56 mm 
d) 0,65 mm 
e) 0,76 mm    
  
19. (UELON-PR) O volume de um bloco metálico sofre um aumento de 0,60% quando sua temperatura varia de 200ºC. O 
coeficiente de dilatação de dilatação linear médio desse metal, em ºC-1,vale:  
a) 1,0.10-5 
b) 3,0.10-5 
c) 1,0.10-4 
d) 3,0.10-4 
e) 3,0.10-3    
  
 
20. (UNIRIO) Um bloco de certo metal tem seu volume dilatado de 200 cm3 para 206 cm3, quanto sua temperatura 
aumenta de 20ºC para 520ºC. Se um fio deste mesmo metal, tendo 10 cm de comprimento a 20ºC, for aquecido até a 
temperatura de 520ºC, então seu comprimento em centímetro passará a valer:   
a) 10,1 
b) 10,2 
c) 10,3 
d) 10,6 
e) 11,2    
  
 
21. O gráfico abaixo representa a variação do comprimento de uma barra homogênea com a temperatura. Determine 
o coeficiente de dilatação linear de que a barra é constituída. 

Resp.: _________________________________________________________. 
 
22. (PUC-SP) Um mecânico de automóveis precisa soltar um anel que está fortemente preso a um eixo. Sabe-se  que o 
anel é feito de aço, de coeficiente de dilatação linear  1,1 . 10-5 oC-1, e o eixo de alumínio, cujo coeficiente é 2,3 . 10-5 oC-1. 
Lembrando que tanto o aço quanto o alumínio são bons condutores térmicos e sabendo-se que o anel não pode ser 
danificado e que não está soldado ao eixo, o mecânico deve:  
a) aquecer somente o eixo. 
b) aquecer o conjunto (anel + eixo).     
c) resfriar o conjunto (anel + eixo).    
d) resfriar somente o anel.    
e) aquecer o eixo e logo após resfriar o anel. 
 



23. (UNIT-2010/1) Uma fonte térmica de potência constante 400 cal/min fornece calor a 200g de um líquido, cuja 
temperatura (T) varia com o tempo (t) de acordo com o gráfico:                                           

 
O calor específico do líquido, em cal/g°C, vale: 
a) 0,2  
b) 0,4 
c) 0,6 
d) 0,8 
e) 1,0 
 
24. (ENEM) O gás natural veicular (GNV) pode substituir a gasolina ou álcool nos veículos automotores. Nas grandes 
cidades, essa possibilidade tem sido explorada, principalmente, pelos táxis, que recuperam em um tempo relativamente 
curto o investimento feito com a conversão por meio da economia proporcionada pelo uso do gás natural. Atualmente, a 
conversão para gás natural do motor de um automóvel que utiliza a gasolina custa R$ 3.000,00. Um litro de gasolina 
permite percorrer cerca de 10 km e custa R$ 2,20, enquanto um metro cúbico de GNV permite percorrer cerca de 12 km e 
custa R$ 1,10. Desse modo, um taxista que percorra 6.000 km por mês recupera o investimento da conversão em 
aproximadamente:                                                                                                                                    
a) 2 meses. 
b) 4 meses.  
c) 6 meses.  
d) 8 meses.  
e) 10 meses. 
 
25. (UNIT-2008/2-32-Modificada) Uma fonte térmica de potência constante, fornece 400 cal/min. Um corpo de massa 
250 g constituído por certa substância, inicialmente sólida, recebe calor dessa fonte e sua temperatura varia com o tempo 
como mostra o gráfico abaixo. 

 
Nestas condições, o calor latente de fusão da substância, em cal/g, vale:                                     
a) 9,6 
b) 16 
c) 40 
d) 80 
e) 128 
 
26. (UNIT-2009/2-30) Um ebulidor que aquece uniformemente 2,0 L de água, desde a temperatura ambiente de 15°C até 
75°C num intervalo de tempo de 4,0 minutos. 
 

São dados: cÁGUA= 1cal/g°C, dÁGUA=1,0Kg/L e 1cal = 4,2J 
 

A potência elétrica utilizada para esse aquecimento, supondo não haver perda de energia para o ambiente é, em 
quilowatts,                                                                                                                       
a) 2,1 
b) 3,4 
c) 5,6 
d) 7,8 
e) 9,7 
 



27. Um recipiente de cobre, de coeficiente de dilatação volumétrico médio frasco = 51 x 10–6 °C–1, contém mercúrio, a 0 
°C, até o volume de 45 cm3. O volume do recipiente a 0 °C é de 46 cm3. Considere o coeficiente de dilatação do  
mercúrio Hg = 180 · 10–6°C–1. A que temperatura o mercúrio encherá completamente o recipiente? 
 

 
a) 172°C 
b) 102°C 
c) 80ºF 
d) 204ºC 
e) 122ºF 
 
28. (ENEM-20009) Durante uma ação de fiscalização em postos de combustíveis, foi encontrado um mecanismo 
inusitado para enganar o consumidor. Durante o inverno, o responsável por um posto de combustível compra álcool por 
R$ 0,50/litro, a uma temperatura de 5 °C. Para revender o líquido aos motoristas, instalou um mecanismo na bomba de 
combustível para aquecê-lo, para que atinja a temperatura de 35 °C, sendo o litro de álcool revendido a R$ 1,60. 
Diariamente o posto compra 20 mil litros de álcool a 5 °C e os revende. 
 

Com relação à situação hipotética descrita no texto e dado que o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool é de 1x10-

3 °C-1, desprezando-se o custo da energia gasta no aquecimento do combustível, o ganho financeiro que o dono do posto 
teria obtido devido ao aquecimento do álcool após uma semana de vendas estaria entre 
 

a) R$ 500,00 e R$ 1.000,00. 
b) R$ 1.050,00 e R$ 1.250,00. 
c) R$ 4.000,00 e R$ 5.000,00. 
d) R$ 6.000,00 e R$ 6.900,00. 
e) R$ 7.000,00 e R$ 7.950,00. 
 
29. Um termômetro  graduado na escala Fahrenheit, acusou, para a temperatura ambiente em um bairro de Belo 
Horizonte, 72o F. Expresse essa temperatura na escala Celsius.  
 
Resp.: _________________. 
 
30. A temperatura média do corpo humano é 36o C. Determine o valor dessa temperatura na escala Fahrenheit. 
 
Resp.: _________________. 
 
31. Lê-se no jornal que a temperatura em certa cidade da Rússia atingiu, no inverno, o valor de 15o F. Qual o valor dessa 
temperatura na escala Celsius? 
 
Resp.: _________________. 
 
32.No Rio de Janeiro, a temperatura ambiente chegou a atingir, no verão de 1998, o valor de 49o C. Qual seria o valor 
dessa temperatura, se lida num termômetro na escala Fahrenheit? 
 
Resp.: _________________. 
 
33.Um corpo se encontra à temperatura de 27o C. Determine o valor dessa temperatura nas escalas Kelvin e Fahrenheit. 
 
Resp.: _________________. 
 
34. Um doente está com febre de 42o C. Qual sua temperatura expressa nas escalas Kelvin e Fahrenheit? 
 
Resp.: _________________. 
 
35.O álcool etílico tem ponto de congelamento de –39°C sob pressão normal. Qual é essa temperatura na escala Kelvin? 
a) 342 K     
b) 324 K    



c) 234 K     
d) 23,4 K     
e) 243 K 
 
36.Dois termômetros, um graduado na escala Celsius e o outro na escala Fahrenheit, fornecema mesma leitura para a 
temperatura de um gás. Determine o valor dessa temperatura. 
 
Resp.: _________________. 
 
37. (CESCEM-SP) Os dois termômetros ao lado estão calibrados segundo escalas 
termométricas diferentes. Que relação existe entre os valores de uma mesma temperatura 
medida nas escalas X e Y? 
a) Y = X/2 
b) Y = 25 + X 
c) Y = 50 - X 
d) Y = X 
e) Y = 2X 
	  

38. (Cesgranrio) A temperatura de ebulição do nitrogênio, sob pressão normal, é 77K. Na 
escala Celsius, essa temperatura se escreve: 
a) -350°C 
b) -175°C 
c) 100°C 
d) -196°C 
e) -160°C 
 

39.Qual o aumento de comprimento que sofre uma extensão de trilhos de ferro com 1000 m ao passar de 0o C para 60o C, 
sabendo-se que o coeficiente de dilatação linear do ferro é 12x10 -6  oC-1 ? 

Resp.: _________________. 
 
40.Um cano de cobre de 4 m a 20o C é aquecido até 80o C. Dado α  do cobre igual a 17x10 -6 oC -1 , de quanto aumentou o 
comprimento do cano? 

 

Resp.: _________________. 
 

41.O comprimento de um fio de alumínio é de 30 m, a 20o C. Sabendo-se que o fio é aquecido até 60o C e que o 
coeficiente de dilatação linear do alumínio é de 24x10-6 oC-1, determine a variação no comprimento do fio. 

Resp.: _________________. 
 

42.Uma barra de ferro tem, a 20o C, um comprimento igual a 300 cm. O coeficiente de dilatação linear do ferro vale 
12x10-6  oC-1. Determine o comprimento da barra a 120o C. 

Resp.: _________________. 
 

43.Uma barra de determinada substância é aquecida de 20o C para 220o C. Seu comprimento à temperatura de 20o C é de 
5,000 cm e à temperatura de 220o C é de 5,002 cm. Determine o coeficiente de dilatação linear da substância. 



Resp.: _________________. 
 

44.Uma chapa de zinco tem área de 8 cm2 a 20oC. Calcule a sua área  a 120o C. Dado: β zinco = 52x 10-6 oC-1. 

Resp.: _________________. 
 

45.Uma chapa de chumbo tem área de 900 cm2 a 10o C. Determine a área de sua superfície a 60o C. O coeficiente de 
dilatação superficial do chumbo vale 54. 10-6 oC-1. 

Resp.: _________________. 
 

46.Um petroleiro recebe uma carga 107 barris de petróleo no Golfo Pérsico, a uma temperatura de 50o C. Qual a perda em 
barris, por efeito de contração térmica, que esta carga apresenta quando á descarregada no Brasil, a uma temperatura de 
10o C? Dado: γ petróleo = 10-3 oC-1. 

Resp.: _________________. 
 

47. Ao ser aquecido de 10o C para 210o C, o volume de um corpo sólido aumenta 0,02 cm3. Se o volume do corpo a 10o C 
era 100 cm3, determine os coeficientes de dilatação volumétrica e linear do material que constitui o corpo. 

Resp.: _________________. 
 

48. Um certo frasco de vidro está completamente cheio, com 50 cm3 de mercúrio. O conjunto se encontra inicialmente a 
28°C.No caso, o coeficiente de dilatação médio do mercúrio tem um valor igual a 180x10-6°C-1 e o coeficiente de 
dilatação linear médio do vidro vale 9x10-6°C-1. Determine o volume de mercúrio extravasado quando a temperatura do 
conjunto se eleva para 48°C. 

Resp.: _________________. 
 

49. (ITA-SP) O coeficiente médio de dilatação térmico linear do aço é de 1,2x10-5°C-1. Usando trilhos de aço de 8,0 m de 
comprimento, um engenheiro construiu uma ferrovia deixando um espaço de 0,50 cm entre os trilhos, quando a 
temperatura era de 28°C. Num dia de sol forte os trilhos soltam-se dos dormentes. Que temperatura, no mínimo, deve ter 
sido atingida pelos trilhos? 

 

Resp.: _________________. 
 

50. (Faap-SP) Um disco circular de ferro, cuja área vale 100 cm2, ajusta-se exatamente numa cavidade praticada num 
bloco de cobre, estando ambos a 0°C. Determine a área da coroa circular vazia quando o conjunto estiver a 100°C. Os 
coeficientes de dilatação linear do ferro e do cobre valem respectivamente 10x10-6°C-1 e 16x10-6°C-1. 

Resp.: _________________. 
 
51.Uma peça de ferro de 50 g tem temperatura de 10o C. Qual é o calor necessário para aquecê-la até 80o C? (calor 
específico do ferro: c = 0,11 cal/ g. oC ) 

 
 



Resp.: _________________. 
 
52.Uma pessoa bebe 500 g de água a 10o C. Admitindo que a temperatura dessa pessoa é de 36o C, qual a quantidade de 
calor que essa pessoa transfere para a água? O calor específico da água é 1 cal/ g. oC. 
 
Resp.: _________________. 
 
53.Determine a quantidade de calor que 200 g de água deve perder para que sua temperatura diminua de 30o C para 15o C. 
O calor específico da água é 1 cal/ g. oC. 
 
Resp.: _________________. 
 
54.Um corpo de massa 50 gramas recebe 300 calorias e sua temperatura sobe de 10o C até 30o C. Determine o calor 
específico da substância que o constitui. 
 

Resp.: _________________. 
 

55.Mil gramas de glicerina, de calor específico 0,6 cal/ g oC, inicialmente a 0o C, recebe 12000 calorias de uma fonte. 
Determine a temperatura final da glicerina. 
 

Resp.: _________________. 
 

56.Uma fonte térmica fornece, em cada minuto, 20 calorias. Para produzir um aquecimento de 20o C para 50o C em 50 
gramas de um líquido, são necessários 15 minutos. Determine o calor específico do líquido. 
 

Resp.: _________________. 
 
57.Um corpo de massa 200 g a 50o C, feito de um material desconhecido, é mergulhado em 50 g de água a 90o C. O 
equilíbrio térmico se estabelece a 60o C. Sendo 1 cal/g. o C o calor específico da água, e admitindo só haver trocas de 
calor entre o corpo e a água, determine o calor específico do material desconhecido. 
 

Resp.: _________________. 
 

58.Um objeto de massa 80 g a 920o C é colocado dentro de 400 g de água a 20o C. A temperatura de equilíbrio é 30o C, e 
o objeto e a água trocam calor somente entre si. Calcule o calor específico do objeto. O calor específico da água é 1 cal/ g. 
oC. 
 

Resp.: _________________. 
 

59.O alumínio tem calor específico 0,20 cal/g. o C e a água 1 cal/g. o C. Um corpo de alumínio, de massa 10 g e à 
temperatura de 80o C, é colocado em 10 g de água à temperatura de 20o C. Considerando que só há trocas de calor entre o 
alumínio e a água, determine a temperatura final de equilíbrio térmico. 
 

Resp.: _________________. 
 
60. (FUVEST) Misturam-se 200g de água a 0ºC com 250g de um determinado líquido a 40ºC, obtendo-se o equilíbrio 
térmico a 20ºC. Adotando o calor específico da água como sendo igual a 1 cal/g.ºC e desprezando trocas de calor com o 
ambiente, pergunta-se: 
 

Qual o calor específico do líquido em cal/g.ºC? 
 

a) 0,25        
b) 0,50          
c) 0,80        



d) 1,00           
e) 1,25 
 
 
61. (PUC-RGS) Um recipiente de paredes termicamente isolantes ("calorímetro") contém no seu interior 80g de água a 
20ºC. Um corpo de massa 50g, a 100ºC, é colocado a seguir no interior deste calorímetro. Sabendo que o calor específico 
da água é de 1 cal/g.ºC e que o equilíbrio térmico ocorre a 30ºC, pode-se afirmar que o valor do calor específico do 
material que constitui o corpo é, em cal/g.ºC, aproximadamente: 
a) 0,10         
b) 0,15         
c) 0,23          
d) 0,42          
e) 0,50 
 
 
62. (UFRJ) Uma barra de chumbo, de 340g de massa, é aquecida até a temperatura de 90ºC e em seguida mergulhada em 
300g de água existente num recipiente de alumínio de paredes termicamente isoladas ("calorímetro"). Sabendo-se que os 
calores específicos da água, do chumbo e do alumínio são respectivamente iguais a 1,000 cal/g.ºC, 0,030 cal/g.ºC e 
cal/g.ºC, sabendo-se mais, que a temperatura inicial da água era de 24ºC e que a temperatura final de equilíbrio do 
conjunto foi de 26ºC, pode-se concluir que a massa do calorímetro, em gramas era de: 
 

a) 100           
b) 120         
c) 140            
d) 160           
e) n.r.a. 
 
63. (FATEC-SP) Em 200g de água a 20ºC (Cág. = 1cal/g.ºC), mergulha-se um bloco metálico de 400g, a 50ºC. O 
equilíbrio térmico entre esses dois corpos ocorre a 30ºC. O calor específico do metal é, em cal/g.ºC de: 
 

a) 0,8             
b) 4,0         
c) 2,0              
d) 0,5            
e) 0,25 
 
64. (CESGRANRIO) Um pedaço de metal, à temperatura de 100ºC, é mergulhado num calorímetro que contém uma 
massa de água, a 20ºC, igual à massa do metal. A temperatura de equilíbrio é 30ºC. O valor do calor específico do metal é 
aproximadamente de: 
 

a) 0,10 cal/g.ºC       
b) 0,14 cal/g.ºC       
c) 0,88 cal/g.ºC 
d)1,1cal/g.ºC 
e) 7,0 cal/g.ºC 
 
65. (FUVEST) Um bloco de massa 2,0 kg, ao receber toda a energia térmica liberada por 1000g de água que diminuem 
sua temperatura de 1ºC, sofre um acréscimo de temperatura de 10ºC. O calor específico do material que constitui o corpo, 
em cal/g.ºC, é: 
 

a) 0,2              
b) 0,1           
c) 0,15            
d) 0,05         
e) 0,01 
 
66. (UFPE) Um litro (1000g) de água, à temperatura de 20ºC é misturado com dois litros (2000g) de água que estavam 
inicialmente à temperatura de 50ºC. Supondo que as trocas de calor ocorram apenas entre estas massas de água, qual será 
a sua temperatura de equilíbrio térmico? 
 

a) 30ºC         
b) 35ºC        
c) 40ºC          
d) 43ºC          
e) 45ºC 



 

67. (Mackenzie-SP) O coeficiente de dilatação linear médio do ferro é igual a 0,0000117°C-1. De quanto deve aumentar a 
temperatura de um bloco de ferro para que seu volume aumente de 1%? 

Resp.: _________________. 
 

68.Dois termômetros graduados, um na escala Fahrenheit e outro na escala Celsius, registram o mesmo valor numérico 
para a temperatura quando mergulhados num líquido. Determine a temperatura desse líquido.	  
	  

Resp.: _________________. 
	  

	  

	  

	  

	  

 
 
 
	  

	  

	  

	  

	  

	  


