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01 - Dois corpos, A e B, com temperaturas 

diferentes, sendo TA > TB, são colocados em contato 

e isolados de influências externas. 

 

a) O que ocorrerá com os valores de TA e TB? 

b) Como se denomina o estado para o qual tendem 

os dois corpos? 

c) Quando este estado é alcançado, o que podemos 

afirmar sobre os valores de TA e TB? 

 

02 - Um termômetro foi colocado em uma das salas 

de aula do colégio. Um aluno fez a leitura do 

termômetro sem tocá-lo, obtendo o valor de 22°C, 

pois o ar-condicionado estava ligado. Que 

temperatura é esta? a qual corpo devemos atribuir 

esta temperatura? 

 

03 - Para medir a temperatura de uma pessoa que 

está com febre, utilizamos um termômetro. Por que 

deve-se manter o termômetro em contato com ela 

durante certo tempo, antes de efetuar a leitura? 

 

04 - Dois recipientes, A e B, contêm massas iguais de 

um mesmo gás, a temperaturas diferentes. O que 

significa dizer que a temperatura do gás A é maior 

que a temperatura do gás B? Explique: 

 

05 - No processo de construção de um termômetro 

não foram empregados adequadamente 

procedimentos de controle de qualidade. Em função 

disto, este termômetro indica 2°C para a 

temperatura do gelo fundente e 98°C para a água 

em ebulição. Elabore uma equação que seja capaz 

de corrigir os valores deste termômetro. 

 

06 - Deseja-se construir um termômetro de 

mercúrio. Para tanto, o mesmo foi calibrado 

utilizando os pontos de gelo e vapor da água como 

estados de temperatura padrão. Verificou-se que a 

altura da coluna de mercúrio era de 2cm para o 

ponto de gelo e 22cm para o ponto de vapor. 

 

a) Considerando o procedimento realizado, obtenha 

a equação que relaciona a altura da coluna de 

mercúrio com a temperatura na escala Celsius. 

b) Qual o valor da temperatura quando o 

termômetro indica uma altura de 15cm para a 

coluna de mercúrio? 

07 - Para medir a temperatura de um determinado 

inseto, foi necessário colocar um grande número 

dessa espécie de inseto em um recipiente. 

Introduzindo um termômetro no recipiente, 

verificou-se que, depois de um certo tempo, o 

aparelho indicava 30°C. 

 

a) Para determinar a temperatura de cada inseto, 

seria necessário conhecer o número deles no 

recipiente? Justifique: 

b) Qual a temperatura de um dos insetos? 

 

08 - Se colocarmos em um recipiente 50g de água a 

0°C e gelo a 0°C o que ocorrerá? a água resfria? o 

gelo derrete? Explique: 

 

09 - Com o intuito de obter o calor específico de uma 

determinada substância, tomamos um corpo de 

200g dessa substância e o aquecemos por 15min, 

utilizando uma fonte de potência média de 1200 J/s. 

Verifica-se uma elevação de temperatura de 24°C 

para 60°C. Determine o calor específico em J/Kg°C. 

 

10 - As fagulhas (pequenos fragmentos de metal 

incandescentes) que são projetadas quando afiamos 

uma faca num esmeril atingem nossa pele e não nos 

queimam. Sabe-se que para o metal se tornar 

incandescente deve estar com temperaturas da 

ordem de 2000°C. Já um copo com água fervente 

jogado em nossa pele provoca graves queimaduras, 

mas a temperatura de fervura da água é apenas 

100°C. Como explicar estes fatos? 

 

11 - Um determinado tipo de areia apresenta calor 

específico de 0,2 cal/g°C. 

 

a) Quanto calor deve-se fornecer a 20g dessa areia 

para que sofra uma elevação de 10°C em sua 

temperatura? 

b) Determine a capacidade térmica de uma porção 

de 50g dessa areia. 

c) Quanto calor é liberado por uma porção de 1kg 

dessa areia quando sofre diminuição de 2°C em sua 

temperatura? 

 

12 - Encontre a temperatura de equilíbrio térmico 

quando são misturadas 100g de água a 10°C com 

200g de água a 80°C se estiverem isolados 

termicamente. 


