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Lista 01 
 

01. Calor é: 
a) energia em trânsito de um corpo para outro, quando entre eles há diferença de temperatura 
b) medido em graus Celsius 
c) uma forma de energia que não existe nos corpos frios 
d) uma forma de energia que se atribui aos corpos quentes 
e) o mesmo que temperatura 

 
02. O fato de o calor passar de um corpo para outro deve-se a: 

a) quantidade de calor existente em cada um. 
b) diferença de temperatura entre eles. 
c) energia cinética total de suas moléculas. 
d) o número de calorias existentes em cada um. 
e) nada do que se afirmou acima é verdadeiro. 

 
03. Um sistema A está em equilíbrio térmico com outro B e este não está em equilíbrio térmico um outro C. Então, 

podemos dizer que: 
a) os sistemas A e C possuem a mesma quantidade de calor. 
b) a temperatura de A é diferente da de B. 
c) os sistemas A e B possuem a mesma temperatura. 
d) a temperatura de B é diferente da de C, mas C pode ter temperatura igual à do sistema A. 
e) nenhuma das anteriores.  

 

04. Sobre o conceito de calor pode-se afirmar que se trata de uma: 
a) medida da temperatura do sistema. 
b) forma de energia em trânsito. 
c) substância fluida. 
d) quantidade relacionada com o atrito. 
e) energia que os corpos possuem. 

 

05. Considere as afirmações a seguir: 
I. Quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, ambos possuem a mesma quantidade de calor. 
II. Quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, ambos possuem a mesma temperatura. 
III. Calor é transferência de temperatura de um corpo para outro. 
IV. Calor é uma forma de energia em trânsito. 
 

Das afirmações acima, pode-se dizer que: 
a) I, II, III e IV são corretas. 
b) I, II, III são corretas. 
c) I, II e IV são corretas. 
d) II e IV são corretas. 
e) II e III são corretas. 

 
06. Se ocorre troca de calor entre dois corpos, é correto dizer que, no início desse processo, são diferentes: 

a) Suas massas. 
b) Suas capacidades térmicas. 
c) Seus calores específicos. 
d) Suas temperaturas. 

 
07. O SI (Sistema Internacional de unidades) adota como unidade de calor o joule, pois calor é energia. No entanto, 

só tem sentido falar em calor como energia em trânsito, ou seja, energia que se transfere de um corpo a outro 
em decorrência da diferença de temperatura entre eles. Assinale a afirmação em que o conceito de calor está 
empregado corretamente. 
a) A temperatura de um corpo diminui quando ele perde parte do calor que nele estava armazenado. 
b) A temperatura de um corpo aumenta quando ele acumula calor. 
c) A temperatura de um corpo diminui quando ele cede calor para o meio ambiente. 
d) O aumento da temperatura de um corpo é um indicador de que esse corpo armazenou calor. 
e) Um corpo só pode atingir o zero absoluto se for esvaziado de todo o calor nele contido. 

 
08. Podemos caracterizar uma escala absoluta de temperatura quando: 

a) dividimos a escala em 100 partes iguais. 
b) associamos o zero da escala ao estado de energia cinética mínima das partículas de um sistema. 
c) associamos o zero da escala ao estado de energia cinética máxima das partículas de um sistema. 
d) associamos o zero da escala ao ponto de fusão do gelo. 
e) associamos o valor 100 da escala ao ponto de ebulição da água. 
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09. Em um determinado dia, a temperatura mínima em Belo Horizonte foi de 15 °C e a máxima de 27 °C. 
A diferença entre essas temperaturas, na escala kelvin, é de 
a)   12.   b)   21.   c)   263.   d)   285.    e)   24. 

 
10. Numa aula de Física, um aluno é convocado para explicar fisicamente o que acontece quando um pedaço de ferro 

quente é colocado dentro de recipiente contendo água fria. 
 

 
 

Ele declara: “ o ferro é quente porque contém muito calor. 
 
A água é mais fria que o ferro porque contém menos calor que ele. Quando os dois ficam juntos, parte do calor 
contido no ferro passa para a água, até que eles fiquem com o mesmo nível de calor… e, é aí que eles ficam em 
equilíbrio”. Tendo como referência as declarações do aluno e considerando os conceitos cientificamente corretos, 
analise as seguintes proposições: 
I. Segundo o conceito atual de calor, a expressão: “ O ferro é quente porque contém muito calor”, está errada. 
II. Em vez de declarar: “… parte do calor contido no ferro passa para a água”, o aluno deveria dizer que “ existe 

uma transferência de temperatura entre eles”. 
III. “… até que eles fiquem com o mesmo nível de calor…e, aí é que eles ficam em equilíbrio” ´correto, pois 

quando dois corpos atingem o equilíbrio térmico seus calores específicos se igualam. 
 
Assinale a alternativa correta: 
a) Todas as proposições são verdadeiras. 
b) Apenas a proposição I é verdadeira. 
c) Apenas a proposição II é verdadeira. 
d) Apenas a proposição III é verdadeira. 
e) Apenas as proposições I e III são verdadeiras. 

 
11. Em algumas cidades brasileiras encontramos, em vias de grande circulação, termômetros que indicam a 

temperatura local medida na escala Celsius. Por causa dos jogos da Copa, no Brasil, os termômetros deverão 
passar por modificações que permitam a informação da temperatura também na escala Fahrenheit, utilizada por 
alguns países. Portanto, após essa adaptação, um desses termômetros que indique, por exemplo, 25 C, também 
apontará a temperatura de: 
a)   44 °F.   b)   58 °F.   c)   64 °F.   d)   77 °F.   e)   86 °F. 

 
12. O Brasil é reconhecidamente um país de contrastes. Entre eles, podemos apontar a variação de temperatura das 

capitais brasileiras. Palmas, por exemplo, atingiu, em 1º de julho de 1998, a temperatura de 13 ºC e, em 19 de 
setembro de 2013, a temperatura de 42 ºC (com sensação térmica de 50 ºC). Calcule o valor (50ºC) da sensação 
térmica nas escalas de temperatura K e ºF, respectivamente. 

 
13. Num dia de muito frio, um termômetro digital americano instalado numa praça de uma pequena cidade litorânea 

registra 41° para espanto de todos. Um estudante percebe que a escala utilizada está em Fahrenheit (°F ) e 
decide criar uma tabela de equivalências para facilitar a leitura à população. O valor em °C (escala termométrica 
adotada no Brasil) referente à temperatura acima é de: 

 
 

a) 10 °C.   b) 5 °C.   c) –1 °C.   d) – 5 °C.   e) 0 °C. 
 
14. O verão de 1994 foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. A diferença entre a máxima 

temperatura do verão e a mínima do inverno anterior foi de 60ºC. Qual o valor desta diferença na escala 
Fahrenheit? 


