
 
 

1ª Série - Atividade Extraclasse para a semana de 16 a 21 de março.  
 
(PERÍODO DE RECOLHIMENTO – CORONAVÍRUS) 
 
Física – Professor Gustavo 

Questão 01 
Uma esfera de aço está inicialmente à temperatura de 20 ºC. Ao receber uma quantidade de calor de 600 calorias, 
sua temperatura passa para 24 ºC. Determine o valor da sua capacidade térmica. 
 
Questão 02 
Imagine um filme de ficção científica em que uma equipe de pesquisadores desenvolveu uma embarcação para 
mergulhar, durante um pequeno intervalo de tempo, na lava de um vulcão, que está à temperatura de 600 °C. 
Supondo que a lava em questão tenha um ponto de fusão de 500 °C, qualitativamente quais as principais 
características termodinâmicas que o material de que é feita a fuselagem do submarino deve possuir para manter a 
tripulação em segurança no seu interior, nesse intervalo de tempo? (Suponha também que lava e submarino estejam 
submetidos à mesma pressão.) 
Observação: Justifique sua resposta. 
 
a) Alto calor específico e ponto de fusão inferior ao da lava 
b) Alto calor específico e baixa condutividade térmica 
c) Alto calor específico e ponto de fusão igual ao da lava 
d) Baixo calor específico e ponto de fusão inferior ao da lava 
e) Baixo calor específico e alta condutividade térmica 
 
Questão 03 
Determine a capacidade térmica, em cal/°C, para 300 g de uma substância que possui calor específico igual a 0,09 
cal/g.ºC. 
 
Questão 04 
Para aquecer 500 g de certa substância de 20 ºC para 70 ºC, foram necessárias 4000 calorias. Determine a 
capacidade térmica e o calor específico. 
 
Questão 05 
Em uma manhã de céu azul, um banhista na praia observa que a areia está muito quente e a água do mar está muito 
fria. À noite, esse mesmo banhista observa que a areia da praia está fira e a água do mar está morna. O fenômeno 
observado deve-se ao fato de que: 
Observação: Justifique sua resposta. 
 
a) a densidade da água do mar é menor que a da areia. 
b) o calor específico da areia é menor que o calor específico da água. 
c) o coeficiente de dilatação térmica da água é maior que o coeficiente de dilatação térmica da areia. 
d) o calor contido na areia, à noite, propaga-se para a água do mar. 
e) a agitação da água do mar retarda seu resfriamento. 
 
Questão 06 
Em uma manhã de céu azul, um banhista na praia observa que a areia está muito quente e a água do mar está muito 
fria. À noite, esse mesmo banhista observa que a areia da praia está fira e a água do mar está morna. O fenômeno 
observado deve-se ao fato de que: 
Observação: Justifique sua resposta. 
 
a) a densidade da água do mar é menor que a da areia. 
b) o calor específico da areia é menor que o calor específico da água. 
c) o coeficiente de dilatação térmica da água é maior que o coeficiente de dilatação térmica da areia. 
d) o calor contido na areia, à noite, propaga-se para a água do mar. 
e) a agitação da água do mar retarda seu resfriamento. 
 
 


