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Física10 -  Termologia – página 11 – exercício 1 ao 4 

 

Obs: as respostas das atividades de quinta-feira (14/05/2020) já foram 

enviadas no site na sexta (15/05/2020). 
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AVALIAÇÃO DE FÍSICA 

 

OBS.: Mandar no email:nadiagarridoalves@gmail.com 

OBS.: Apresentar os cálculos 

1- Analise as alternativas e some as verdadeiras: 

(01) O antigo ferro de passar roupa é um exemplo de aparelho que funciona com base no processo de 

condução de calor. 

(02) O cabo de madeira das panelas de metal funciona como isolante térmico. 

 (04) As penas dos pássaros funcionam como isolante térmico. 

(08) Os metais não são bons condutores de calor comparados com o plástico. 

( 16) Os espetos de uma churrasqueira possuem o cabos de madeira porque a madeira não é um bom 

isolante térmico. 

(32) O isopor pode ser considerado como isolante térmico. 

(64) O alumínio é um exemplo de isolante térmico. 

 

 

 

2- Some as alternativas verdadeiras: 

(01) Na transformação isotérmica a pressão de um gás é constante. 

(02) A pressão é constante na transformação isobárica. 



(04) A transformação isovolumétrica ocorre quando o volume permanece inalterado. 

(08) Isométrica significa que o gás tem o mesmo comprimento. 

(16) Quando um gás permanece com a temperatura inalterada, dizemos que ele sofreu durante um 

processo uma transformação isotérmica. . 

(32) A palavra isocórica, significa o mesmo que isobárica.   

 

 
 

 

3- UFAC - A variação de temperatura de 300 K equivale na escala Fahrenheit á variação de: 

a) 540° F 

b) 54° F 

c) 300° F 

d) 2.700° F 

e) n.d.a. 

  

4- Para haver propagação de calor entre dois sistemas, A e B, é necessário que A e B: 

a) Tenham massas idênticas. 

b) Estejam á mesma temperatura. 

c) Sejam sólidos. 

d) Estejam em meio líquido. 

e) Todas as alternativas erradas. 

 

 

 

5- Calcule a quantidade de calor, em calorias, necessária para aquecer um litro de água desde 20 graus 

Celsius até o início da fervura. (Considere calor especifico da água 1 cal/ g° C). 

a) 20.000 cal 

b) 10.000 cal 

c) 80.000 cal 

d) 40.000 cal 

e) 15.000 cal 

 

 

6- Os trilhos de uma ferrovia são assentados com pequenos espaços entre si para evitar deformação e 

rompimentos caso a temperatura aumente. Qual o coeficiente de dilatação linear do material que compõe 

um trilho de comprimento inicial de 100 cm que, sob variação de 10° C, tem seu comprimento aumentado 

em 0,01 cm? 

a) 1 x 10� 

b) 1 x 10� 

c) 1 x 10�� 

d) 1 x 10� 

e) 1 x 10�� 

 

 



7- PUC – RS- Um pneu de automóvel contém ar sob pressão de 3,0 atm á temperatura de 7,0 °C. Após 

viagem de 72 km, verifica-se que a temperatura do pneu atinge 47°C. Considerando o ar um gás ideal e 

desprezando a variação de volume do pneu, a pressão de ar nessa nova condição vale, em atmosferas: 

a) 3,1 

b) 3,4 

c) 3,7 

d) 4,0 

e) 4,3 

 

 

8– Calcule a capacidade térmica de um corpo que recebe 500 cal e sua temperatura é elevada para 10°C. 

a) 20 cal/°C 

b) 10 cal/°C 

c) 40 cal/°C 

d) 50 cal/°C 

e) 30 cal/°C 
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