
 

 

Tarefa Mínima 20 – 8º Ano – Física 

Prof. Yuri 
 

Curvas de Aquecimento, Diagramas de Fase 
Todas as questões de múltipla escolha devem vir acompanhadas de justificativa. 

 
01. A panela de pressão é um utensílio muito utilizado no intuito de diminuir o tempo de cozimento dos 

alimentos, pois o aumento da pressão interna permite a elevação do ponto de ebulição da água, mantendo-

a em estado líquido a temperaturas maiores. 
Explique os benefícios da panela de pressão no cozimento dos alimentos. 

 
02. Durante um experimento científico, um cientista descobre uma nova substância pura e resolve batizá-la de 

NinaLinaK2. Ao aquecer a substância, obtém-se a curva de aquecimento, a qual está representada no 
diagrama abaixo. 

 
 

Considerando que, durante todo o processo, a substância recebeu calor, mantendo a pressão constante, 

analise as alternativas abaixo e marque a correta. 
a) NinaLinaK2 está sofrendo fusão entre os pontos 4 e 5. 
b) Na temperatura T3, NinaLinaK2 está sofrendo vaporização. 
c) Entre 3 e 4, NinaLinaK2 está no estado gasoso. 
d) A quantidade de calor necessária para fundir a NinaLinaK2 é maior do que a quantidade de calor 

necessária para vaporizá-la. 
 

03. O gráfico abaixo mostra a variação da temperatura de um bloco de cobre e outro de alumínio, de massas 
iguais, que foram aquecidos a partir da mesma temperatura inicial, em função da quantidade de calor por 
eles absorvido. 

 
 
Com base no gráfico, é correto afirmar que 

a) a temperatura de fusão do alumínio é maior que a do cobre. 
b) o calor específico do cobre é maior na fase sólida que na fase líquida. 

c) o calor específico do cobre na fase sólida é maior que o do alumínio na mesma fase. 
d) o bloco de cobre não sofreu mudança de estado físico. 
e) a quantidade de calor necessária para fundir o bloco de cobre é menor que para fundir o de alumínio. 
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04. A água sofre transições de fase sem que ocorra variação da pressão externa. A figura representa a 

ocorrência dessas transições em um laboratório. 
 

 
 
Tendo como base as transições de fase representadas (1 a 4), a quantidade de energia absorvida na etapa 
2 é igual à quantidade de energia 
a) liberada na etapa 4. 
b) absorvida na etapa 3. 
c) liberada na etapa 3. 

d) absorvida na etapa 1. 
e) liberada na etapa 1. 

 

05. O gráfico mostra a variação da temperatura de uma substância pura em função da quantidade de calor 
recebida. 

 
 

Determine o que se pede: 
a) A temperatura de fusão 
b) A temperatura de Ebulição 
c) A massa da substancia sabendo que o calor latente de fusão vale 5cal/g 

 
06.  

 
 

O gráfico mostra a temperatura,  , de uma amostra de substância pura de 10g de massa, inicialmente no 

estado líquido, em função da quantidade de calor absorvida por ela. 
 

A partir dessas informações, é correto afirmar: 
a) O ponto de ebulição da substância é superior a 80ºC. 
b) A temperatura da amostra aumenta durante a ebulição. 
c) O calor latente de vaporização da substância é igual a 30cal/g. 
d) O calor específico da substância, no estado líquido, é igual a 30cal/gºC. 
e) A temperatura da amostra voltará a 30ºC, caso ela libere, após a ebulição, 300cal para o ambiente. 

 

 



Exercícios Complementares 
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07. Entre as grandezas físicas que influenciam os estados físicos das substâncias, estão o volume, a 

temperatura e a pressão. O gráfico abaixo representa o comportamento da água com relação aos estados 
físicos que ela pode ter. Nesse gráfico é possível representar os estados 
físicos sólido, líquido e gasoso. Assinale a alternativa que apresenta as 
grandezas físicas correspondentes aos eixos das abscissas e das 
ordenadas, respectivamente. 
 

a) Pressão e volume. 
b) Volume e temperatura. 
c) Volume e pressão. 
d) Temperatura e pressão. 

e) Temperatura e volume. 
 
08. Observe os diagramas de fases de duas substâncias diferentes. 
 

 
 

Discuta o comportamento de temperatura de fusão para cada uma das duas substâncias. 
 
09. O gráfico abaixo mostra o diagrama de fase de uma substância X. 

 

 
 

Considerando os dados fornecidos pelo gráfico, pode-se afirmar que a substância X 
a) ao nível do mar (pressão de 1atm)  e na temperatura de fusão do gelo, estará na fase gasosa. 
b) sob pressão de 9 atm, estará na fase sólida, na temperatura de –20 ºC. 
c) pode se sublimar abaixo de –60 ºC, se a pressão for superior a 7 atm. 
d) ficará na fase líquida a –40 ºC, estando no pico Everest. 

 
10. Um experimento frequentemente divulgado é o que mostra um fio que transpassa um bloco de gelo sem, 

no entanto, dividi-lo em duas partes, o que ocorre quando as duas extremidades do fio estão sujeitas a 

forças, como mostra a figura a seguir. 

 
 

Isso ocorre, porque  
a) o calor do fio funde o gelo, que volta a congelar assim que o fio não tiver mais calor para ceder.  
b) a pressão exercida pelo fio aquece o gelo, que volta a congelar assim que o calor é dissipado para o 

meio.  
c) a força exercida nas extremidades do fio faz com que o gelo derreta à temperatura ambiente, mas 

volte a congelar a zero grau, assim que a força deixa de atuar.  

d) a pressão exercida pelo fio diminui o ponto de fusão do gelo, que volta a congelar quando a pressão 
deixa de atuar.  


