
DANILO 
GALDINO

FÍSICA 08 EXERCÍCIOS DE 
REVISÃO

25.05.2020



Utilizando as diferentes fontes de pesquisa (livro didático, 
internet...), pesquise sobre a relação existente entre a altitude e a 
pressão atmosférica para o caso de um alpinista que sobe o 
Monte Everest. Essa relação é diretamente ou inversamente 
proporcional?
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 Exercícios de revisão de conteúdos
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1) O equilíbrio térmico é caracterizado pela:

a) Existência de igualdade entre as temperaturas finais dos corpos.
b) Quantidade de calor existente em cada um dos corpos.
c) Energia cinética total das moléculas dos corpos.
d) Existência de diferenças entre as temperaturas finais dos corpos.
e) Força de coesão entre as moléculas, proporcionando a diferença 
entre as temperaturas iniciais dos corpos.
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2) Na cidade de Al Aziziyah, na Líbria, os termômetros marcaram 
58 C, aproximadamente. Essa foi definida como a temperatura 
natural mais alta já registrada no planeta Terra.
Utilizando os conhecimentos sobre Escalas Termométricas, a 
temperatura citada no trecho acima, em Fahrenheit, é:
a) 58 F.
b) 136,4 F.
c) 331 F.
d) 215 F.
e) 273 F.
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3) Através do termômetro graduado em Kelvin, foi possível 
encontrar uma temperatura intermediária cujo valor medido é de 
283 K. Determine esse mesmo valor de temperatura utilizando o 
termômetro graduado em Celsius.
a) 10 C.
b) 110 C.
c) 100 C.
d) 139, 4 C.
e)  541, 4 C.
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4) Avalie as seguintes afirmativas:
(    ) I. A condução térmica é um processo de transmissão de calor em 
que a energia térmica se propaga de uma partícula para outra do 
meio material.  
(    ) II. Os condutores térmicos são materiais em que o processo de 
propagação de calor não é acentuado.
(    ) III. Os materiais em que o processo de transmissão de calor 
ocorre de maneira mais intensa são chamados isolantes térmicos.
(  ) IV. Materiais que possuem valor de coeficiente de condutibilidade 
térmica alto são considerados bons condutores térmicos. 
Um exemplo desse tipo de material é a prata.
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5) As brisas que ocorrem nas regiões litorâneas podem ser explicadas 
pela existência de correntes associadas à diferença de aquecimento 
da terra e do mar no decorrer do dia ou da noite. Esses processos são 
chamados de brisa marítima e brisa terrestre, e estão diretamente 
associadas ao processo de propagação de calor chamado de:
a) Convecção térmica.
b) Irradiação térmica.
c) Condução térmica.
d) Inversão térmica.
e) Efeito estufa.
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6) O efeito estufa é um fenômeno natural e possibilita a vida humana 
na Terra. Parte da energia solar que chega ao planeta é refletida 
diretamente de volta ao espaço, ao atingir o topo da atmosfera 
terrestre - e parte é absorvida pelos oceanos e pela superfície da 
Terra, promovendo o seu aquecimento.
Identifique o processo de transmissão de calor descrito no texto.
a) Irradiação térmica.
b) Condução térmica.
c) Convecção térmica.
d) Convecção atmosférica.
e) Inversão térmica.

10



7) Um professor de Física, com o intuito de explicar o conteúdo de 
capacidade térmica aos seus alunos, monta um experimento em que 
ele utiliza um bloco de alumínio que se encontra inicialmente à 
temperatura de 50 C e o faz sofrer uma alteração de temperatura para 
54 C. Considerando que a capacidade térmica (C) encontrada nesse 
experimento seja 150 cal/C, determine a quantidade de calor, em 
joules, que o bloco de alumínio recebeu. (Dado: 1 cal = 4 J)
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8) (Unievangélica-GO) Leia o texto a seguir.

Black (1935) discute um conceito que envolve a transição de fase, 
na qual há uma liberação ou absorção de calor que não envolve 
variações na temperatura mensuráveis pelo termômetro.

ZANOTELLO, Marcelo. Leitura de textos originais de cientistas por
estudantes do Ensino Superior. Ciênc. Educ. (Bauru) [online], v. 17, n. 4,

p. 992, 2011.

O texto descreve o calor:
a) molar.
b) sensível.
c) latente.
d) específico.
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9) (Uerj) O gráfico abaixo indica o comportamento térmico de 10 g de uma 
substância que, ao receber calor de uma fonte, passa integralmente da fase 
sólida para a fase líquida. Determine o calor latente de fusão dessa 
substância, em cal/g.

FONTE: Imagem da internet
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10) Ao colocar 200 g de cobre, cujo calor específico é 0,095 cal/gC, a 
40 C num recipiente de capacidade térmica desprezível contendo 300 
g de água, de calor específico igual a 1 cal/gC, a 30C. Assinale a 
alternativa que indica, aproximadamente, a temperatura final de 
equilíbrio térmico desse conjunto.
a) 40 C
b) 31 C
c) 10 C
d) 25 C
e) 35 C
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11) (Mackenzie-SP) As fases de agregação para as substâncias abaixo, 
quando expostas a uma temperatura de 30 C , são, respectivamente:

a) sólido, líquido, gasoso e líquido.
b) líquido, sólido, líquido e gasoso.
c) líquido, gasoso, líquido e sólido.
d) gasoso, líquido, gasoso e sólido.

FONTE: Imagem da internet
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12) Identifique o recurso que poderia ser utilizado para observar as 
alterações de temperatura com maior precisão de medidas.

a) Paquímetro.
b) Termômetro.
c) Dinamômetro.
d) Estetoscópio.
e) Calorímetro.

19



13) Ulaanbaatar, capital da Mongólia, é uma cidade com cerca de 150 
mil habitantes e ficou conhecida por ser a capital mais fria do mundo. 
Nessa região, as temperaturas podem chegar até – 40 C.
Considerando os dados expostos no trecho acima e utilizando os 
conhecimentos sobre Escalas Termométricas, a temperatura citada no 
trecho acima, em Fahrenheit, é:
a) – 72 F.
b) 233 F.
c) 313 F.
d) 40 F.
e) – 40 F.
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14) Num hospital, uma atendente de enfermagem verificou, 
através de um termômetro graduado em escala Kelvin (K), que a 
temperatura de um paciente estava marcando 309,5 K. 
Preocupada com a saúde do paciente, a enfermeira prontamente 
associou o fenômeno aos conceitos de Escalas Termométricas, 
transformando a temperatura para a escala Celsius (). Realizando 
essa transformação, determine a temperatura encontrada pela 
enfermeira.
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15) (Facimpa – MG ) Observe:
I – Uma pedra de naftalina deixada no armário;
II – Uma vasilha de água deixada no freezer;
III- Uma vasilha de água deixada no fogo;
IV – O derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido;
Nesses fatos estão relacionados corretamente os seguintes fenômenos:

a) I. Sublimação; II. Solidificação; III. Evaporação; IV. Fusão.
b) I. Sublimação; II. Sublimação; III. Evaporação; IV. Solidificação.
c) I. Fusão; II. Sublimação; III. Evaporação; IV. Solidificação.
d) I. Evaporação; II. Solidificação; III. Fusão; IV. Sublimação.
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16) (Vunesp) O naftaleno, comercialmente conhecido como naftalina, 
empregado para evitar baratas em roupas, funde em temperaturas 
superiores a 80°C. Sabe-se que bolinhas de naftalina, à temperatura 
ambiente, têm suas massas constantemente diminuídas, terminando por 
desaparecer sem deixar resíduo. Essa observação pode ser explicada pelo 
fenômeno da:

a) fusão.
b) sublimação.
c) solidificação.
d) liquefação.
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