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Lista 01 

 

01. 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. 

 
02. 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. 

 
03. 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. 

 
04. Para que dois corpos possam trocar calor é necessário que: 

I. estejam a diferentes temperaturas. 
II. tenham massas diferentes. 
III. exista um meio condutor de calor entre eles. 
 

Dessas afirmações, é (são) correta(s)? 
a) apenas a I.      b) apenas a II.     c) apenas a I e a II. 
d) apenas a I e a III.    e) todas. 
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05. Uma pessoa bebe 200 g de água a 20 °C. Sabendo que a temperatura do seu corpo é praticamente constante e 
vale 36,5 °C, a quantidade de calor absorvido pela água é igual a: (Dado: calor específico da água = 1 cal/g°C.) 
a)   730 cal.    
b)   15600 cal.   
c)   3300 cal.    
d)   1750 cal.   
e)   0,01750 cal. 

 
06. Alguns refrigerantes “light” informam no recipiente que 350 mililitros de seu conteúdo possuem teor calórico de 

1,5 kcal. Assinale a seguir a alternativa que representa a variação de temperatura que um litro de água sofreria 
se essa quantidade de energia fosse destinada exclusivamente para o seu aquecimento. Dados: calor específico 
da água = 1,0 cal/g.°C e densidade da água = 1,0 g/cm3. 
a) 0,015 °C. 
b) 0,03 °C. 
c) 0,15 °C. 
d) 0,3 °C. 
e) 1,5 °C. 

 
07. Dois corpos X e Y recebem a mesma quantidade de calor a cada minuto. Em 5 minutos, a temperatura do corpo 

X aumenta 30°C, e a temperatura do corpo Y aumenta 60 °C. 
 
Considerando-se que não houve mudança de fase, é correto afirmar: 
a) A massa de Y é o dobro da massa de X. 
b) A capacidade térmica de X é o dobro da capacidade térmica de Y. 
c) O calor específico de X é o dobro do calor específico de Y. 
d) A massa de Y é a metade da massa de X. 

 
08. A quantidade de calor que se deve fornecer a 1kg de uma substância para elevar sua temperatura de 5 oC é 

igual a 3,000 cal. Qual o calor específico da substância no intervalo de temperatura considerado? 
 
09. Um corpo de 10 kg precisa receber 2500 J de calor sensível para ter sua temperatura variada em 10 ºC. Determine 

sua capacidade térmica. 
a) 250 J/ ºC 
b) 25 J/ ºC 
c) 2500 J/ ºC 
d) 150 J/ ºC 
e) 50 J/ ºC 

 
10. Um corpo com 10,0 kg de massa tem capacidade térmica igual a 20,0 J/ ºC. Determine o seu calor específico. 

a) 200,0 J/kg. ºC 
b) 0,2 J/kg. ºC 
c) 10,0 J/kg. ºC 
d) 2,0 J/kg ºC 
e) 20,0 J/kg. ºC 

 


