
1. (PUC) Um gás à pressão P1 e temperatura de 20º C é aquecido até 100º C em um 

recipiente fechado de um volume 20cm3. Qual será a pressão do gás a 100º C? 

Despreze a dilatação do recipiente. 

a) P2 = P1  

b) P2 = 2 P1  

c) P2 = 1,27 P1 

d) P2 = 5 P1  

 

 

 

2. (UFMG) O volume de uma dada massa de gás será dobrado, à pressão atmosférica, 

se a temperatura do gás variar de 150ºC a: 

a) 300º C  

b) 423º C  

c) 573º C  

d) 600º C  

e) 743ºC  

 

 

 

3. Um recipiente contém 20 litros de oxigênio a 2atm de pressão e 227ºC. Qual será o 

valor da nova pressão, em atm, se esse gás for passado para um recipiente de 10 litros 

à mesma temperatura? 

 

 

 

 

4. Certo gás ocupa um volume de 100 litros a dada pressão e temperatura. Qual o 

volume, em litros, ocupado pela mesma massa gasosa quando a pressão do gás se 

reduzir a 3/4 da inicial e a temperatura absoluta se reduzir em 2/5 da inicial? 

 

 

 

  



 

5) Dois balões estão representados abaixo. Ambos contém a mesma substância pura 

na fase gasosa e estão sob a mesma pressão. 

 

 

 

 

 

Qual a temperatura em Kelvin no balão 2, se ele contém o triplo da massa de gás contida 

no balão 1? 

 

4) Um corpo de massa 100 g é aquecido por uma fonte cuja potência é constante e igual a 180 

cal/minuto. Analise o gráfico abaixo e determine o calor específico da substância que constitui o 

corpo. 

 

 

5) Um bloco de gelo com massa 600g encontra-se a – 10ºC. Determine a quantidade de calor 

necessária para transformar esse bloco em água a 30ºC. Considere  o calor latente de fusão: 80 

cal/g; o calor específico da água: 1 cal/gºC; calor específico do gelo: 0,5 cal/gºC. 

 

6) Determine a quantidade de calor que se deve retirar de 10g de vapor de água a 100ºC para 

que se transforme em água líquida a 100ºC e marque a alternativa correta. (Dados: calor latente 

de condensação do vapor de água = - 540 cal/g) 

a) 32 calorias b) 270 calorias   c) 3200 calorias d) 27000 calorias     e)5400 calorias 
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7) Temos 50 g de gelo a 0 oC. Que quantidade de calor devemos fornecer à massa de gelo para 

obter 50 g de água a 10 oC? Dados: calor específico da água = 1 cal/goC; calor latente de fusão 

do gelo = 80cal/g. 

 

 

 

8. (MACKENZIE-SP) Um corpo de massa 100g ao receber 2400 cal varia sua 

temperatura de 20°C para 60°C, sem variar seu estado de agregação. O calor específico 

da substância que constitui esse corpo, nesse intervalo de temperatura, é: 

a) 0,2 cal/g.°C. 

b) 0,3 cal/g.°C. 

c) 0,4 cal/g.°C. 

d) 0,6 cal/g.°C. 

e) 0,7 cal/g.°C. 

 

9. (UELONDRINA-PR) Uma chapa de zinco, cujo coeficiente de dilatação linear é 25.10-6°C-1, sofre 

elevação de 10°C na sua temperatura. Verifica-se que a área da chapa aumenta de 2,0 cm2. 

Nessas condições, a área inicial da chapa mede, em cm2, 

a) 2,0.102 

b) 8,0.102 

c) 4,0.103 

d) 2,0.104 

e) 8,0.104 

 

10. (MACKENZIE-SP) Ao ser submetida a um aquecimento uniforme, uma haste metálica que se 

encontrava inicialmente a 0°C sofre uma dilatação linear de 0,1% em relação ao seu 

comprimento inicial. Se considerássemos o aquecimento de um bloco constituído do mesmo 

material da haste, ao sofrer a mesma variação de temperatura a partir de 0°C, a dilatação 

volumétrica do bloco em relação ao seu volume inicial seria de: 

a) 0,33%.   b) 0,3%.    c) 0,1%.   d) 0,033%.   e) 0,01%. 


