
A impressão deste material não é obrigatória. 

ASSUNTO:  8º ANO – FÍSICA – GABRIEL 
 

Lista 06 – Atividades 
 

01. A panela de pressão é um recipiente que tem a finalidade de cozinhar os alimentos em menos tempo. 
A quantidade de vapor contido dentro dela faz com que 
a) aumente a pressão sobre a água, fazendo com que a sua temperatura de ebulição diminua. 
b) aumente a pressão sobre a água, fazendo com que a sua temperatura de ebulição aumente. 
c) diminua a pressão sobre a água, fazendo com que a sua temperatura de ebulição aumente. 
d) aumente a pressão sobre a água, fazendo com que a sua temperatura de ebulição se mantenha 

constante e igual a 100 °C. 
e) diminua a pressão sobre a água, fazendo com que a sua temperatura de ebulição permaneça 

constante e igual a 100 °C. 
 
02. Assinale falsa (F) ou verdadeira (V) em cada afirmativa. 

(   ) A água pode evaporar a uma temperatura menor do que 100°C. 
(   ) A sensação de frio ocasionada pela evaporação da água sobre a pele deve-se à absorção de energia 

da pele pelo líquido. 
(   ) A velocidade de evaporação da água não depende da pressão externa. 

 
A sequência correta é 

 
 
03. Um pedaço de gelo flutua em equilíbrio térmico com certa quantidade de água depositada em um 

balde. Podemos afirmar que, à medida que o gelo derrete: 
a) o nível da água no balde aumenta, pois haverá uma queda de temperatura da água. 
b) o nível da água no balde diminui, pois haverá uma queda de temperatura da água. 
c) o nível da água no balde aumenta, pois a densidade da água é maior que a densidade do gelo. 
d) o nível da água no balde diminui, pois a densidade da água é maior que a densidade do gelo. 
e) o nível da água no balde não se altera. 

 
04. Sob pressão normal (ao nível do mar), a água entra em ebulição à temperatura de 100°C. Tendo por 

base essa informação, um garoto residente em uma cidade litorânea fez a seguinte experiência: 
 

 
 

• Colocou uma caneca metálica contendo água no fogareiro do fogão de sua casa. 
• Quando a água começou a ferver, encostou cuidadosamente a extremidade mais estreita de uma 

seringa de injeção, desprovida de agulha, na superfície do líquido e, erguendo o êmbolo da seringa, 
aspirou certa quantidade de água para seu interior, tapando-a em seguida. 

• Verificando após alguns instantes que a água da seringa havia parado de ferver, ele ergueu o 
êmbolo da seringa, constatando, intrigado, que a água voltou a ferver após um pequeno 
deslocamento do êmbolo. 

 
Considerando o procedimento anterior, a água volta a ferver porque esse deslocamento 
a) permite a entrada de calor do ambiente externo para o interior da seringa. 
b) provoca, por atrito, um aquecimento da água contida na seringa. 
c) produz um aumento de volume que aumenta o ponto de ebulição da água. 
d) proporciona uma queda de pressão no interior da seringa que diminui o ponto de ebulição da água. 
e) possibilita uma diminuição da densidade da água que facilita sua ebulição. 

 



A impressão deste material não é obrigatória. 

05. Quando aquecemos água em nossas casas utilizando um recipiente aberto, sua temperatura nunca 
ultrapassa os 100 ºC. Isso ocorre porque: 

 

 
 

a) ao atingir essa temperatura, a água perde sua capacidade de absorver calor.  
b) ao atingir essa temperatura, a água passa a perder exatamente a mesma quantidade de calor que 

está recebendo, mantendo assim sua temperatura constante.  
c) as mudanças de fase ocorrem à temperatura constante.  
d) ao atingir essa temperatura, a água começa a expelir o oxigênio e outros gases nela dissolvidos.  

 


