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LISTA DE EXERCÍCIO DE RECUPERAÇÃO SEMESTRAL

QUESTÃO 01 – Numa região extremamente fria, um termômetro indica –76 ºF. Qual é
o valor dessa temperatura na escala Celsius?
QUESTÃO 02 – Um termômetro indica 20 ºC. Qual é essa temperatura na escala:
a) Fahrenheit?
b)
Kelvin?
QUESTÃO 03 – Exprima em graus Fahrenheit e Kelvin a temperatura de ebulição do
azoto líquido que é de – 196 ºC.
QUESTÃO 04 – A temperatura de ebulição do nitrogênio, sob pressão normal, é 77 K.
Na escala Celsius, essa temperatura se escreve:
QUESTÃO 05 – A temperatura normal do corpo humano é 36,7 ºC. Qual a leitura que
a escala Fahrenheit fornece para essa mesma temperatura?
QUESTÃO 06 – O que é temperatura?
QUESTÃO 07 – O que significa dizer que um sistema atingiu o equilíbrio térmico?
QUESTÃO 08 – Uma escala arbitrária E adota os valores –20 ºE e 280 ºE,
respectivamente, para os pontos de fusão do gelo e de ebulição da água, sob pressão
normal. Determine:
a)
a equação termométrica de conversão entre essa escala e a escala Celsius;
b)
a temperatura nas escalas Celsius e Fahrenheit que corresponde a 100 ºE.
QUESTÃO 09 – Uma escala arbitrária adota como ponto de fusão do gelo o valor –10
ºX e ponto de vaporização da água, 190 ºX, nas CNTP. Determine na escala X a
temperatura de 313 K.
QUESTÃO 10 – Um pesquisador Z adotou uma escala termométrica em que, para a
temperatura de fusão do gelo, ele adotou 20 ºZ e para a temperatura de ebulição da
água, 80 ºZ. Qual é a temperatura na escala Celsius correspondente a 65 ºZ?
QUESTÃO 11 – Quais são os processos de transmissão de calor? Defina-os e dê um
exemplo.
QUESTÃO 12 – Dê exemplos de bons e maus condutores de calor.

QUESTÃO 13 – Por que os aquecedores são colocados na parte inferior dos
ambientes e os aparelhos de ar condicionado na parte superior?
QUESTÃO 14 – Uma esfera de ferro está inicialmente à temperatura de 30 ºC. Ao
receber uma quantidade de calor de 600 calorias, sua temperatura passa para 34 ºC.
a)
Qual é a capacidade térmica da esfera?
b)
Se a esfera receber uma quantidade de calor de 4800 calorias, qual será a
variação de sua temperatura?
QUESTÃO 15 – Um bloco de vidro de massa m = 300 gramas está inicialmente à
temperatura 25 ºC. Sabe-se que o calor específico do vidro é c = 0,20 cal / gºC.
a)
Calcule a capacidade térmica do bloco.
b)
Calcule a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura do bloco até
40 ºC.
QUESTÃO 16 – Ao receber a quantidade de calor Q = 600 cal, um corpo tem sua
temperatura aumentada de 20 ºC. Qual é a capacidade térmica do corpo?
QUESTÃO 17 – Adotando 1 cal = 4,2 J, faça as seguintes transformações:
a)
100 J = ? cal
b)
20 cal = ? J
c)
90 J = ? cal
d)
100 J = ? cal
QUESTÃO 18 – Um corpo de massa 200 gramas é constituído por uma substância de
calor específico 0,4 cal / gºC. Determine:
a)
a quantidade de calor que o corpo deve receber para que a sua temperatura
varie de 5 ºC para 35 ºC;
b)
que a quantidade de calor deve ceder para que sua temperatura diminua de
15 ºC;

