
Exerćıcios - Calorimetria e Termodinâmica

1. (UFPR 2018) O diagrama P x V abaixo ilustra uma sequência de pro-
cessos termodinâmicos executada por um gás ideal monoatômico, pas-
sando pelos pontos A, B, C e D, caracterizados pelos valores de pressão
e volume apresentados no diagrama. Tendo em vista as informações
apresentadas no diagrama, considere as seguintes afirmativas:

I O processo A -¿ é isométrico.

II Os pontos C e D estão à mesma temperatura.

III O trabalho realizado pelo gás no processo B -¿ C é nulo

IV O processo C -¿ D é isobárico.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.

b) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.

c) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.

d) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.

e) As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.

2. (UEM 2017) Com relação aos conceitos de calor e temperatura e ao
prinćıpio geral das trocas de calor, assinale o que for correto.

01) O fato de o calor passar de um corpo para outro se deve à quanti-
dade de calor existente em cada um.

02) Se dois corpos de materiais diferentes estão em equiĺıbrio térmico
entre si, isolados do ambiente, então se pode afirmar que, nessa si-
tuação, o mais quente fornece calor ao mais frio.
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04) Se três corpos de materiais diferentes estão em equiĺıbrio térmico
entre si, isolados do ambiente, então se pode afirmar que os três corpos
se apresentam necessariamente no mesmo estado (sólido, ĺıquido ou
gasoso).

08) Se dois corpos de materiais diferentes estão à mesma temperatura,
então a sensação (apreendida pelo tato) ao tocar nesses corpos deve ser
a mesma.

16) Quando dois corpos de um mesmo material (a diferentes tempe-
raturas) são colocados em contato entre si, as moléculas do corpo de
maior temperatura (mais rápidas) transferem energia para as moléculas
do corpo de menor temperatura (mais lentas).

3. (UFSC 2017) O chocolate é um dos alimentos mais apreciados da cu-
linária mundial. Além da contribuição ao paladar, deixando qualquer
receita mais saborosa, creditam-se a ele ainda vantagens psicológicas,
como a melhora do estado de humor. Para que o chocolate obtenha
caracteŕısticas de qualidade como dureza e quebra à temperatura am-
biente, rápida e completa fusão na boca, brilho e rápido desprendi-
mento de aroma e sabor quando consumido, necessita passar por um
processo denominado temperagem. O processo de temperagem do cho-
colate é basicamente uma cristalização controlada em que, por meio de
tratamentos térmicos e mecânicos, se produz no chocolate uma parcela
espećıfica de cristais na forma mais estável. Na figura abaixo, é apre-
sentada a curva de cristalização de uma massa m de chocolate ao leite,
com três ńıveis bem definidos, nas temperaturas 45oC, 27oC e 29oC.
Desconsiderar o calor latente do chocolate.

Com base no gráfico e nos dados acima, é correto afirmar que:

01) esse tipo de gráfico permite obter uma expressão para os valores da
razão entre a potência de transmissão de calor e o calor espećıfico de
uma substância.
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02) no intervalo de temperatura de 45oC até 27oC, o chocolate cede
calor para o meio.

04) no terceiro ńıvel, pode-se interpretar que o chocolate não cede nem
recebe calor do meio

08) o gráfico mostra que o chocolate é aquecido até a temperatura de
45oC, depois resfriado até a temperatura de 27oC e novamente aquecido
até alcançar a temperatura de 29oC.

4. (UFSC 2015) Para determinar o equivalente mecânico do calor, faz-se
um experimento que consiste em deixar cair um recipiente muito re-
sistente com água de uma altura h em relação ao solo. O recipiente
é termicamente isolado para impedir trocas de calor com o meio, mas
contém um termômetro acoplado para medir as variações de tempera-
tura ∆T da água. As colisões com o solo são inelásticas e toda a energia
é transferida para a água. O gráfico abaixo foi obtido com dados do
experimento realizado com 1,0 kg de água. Considere g = 10 m/s2.

. Sobre o assunto tratado e com base no gráfico acima, é CORRETO
afirmar que:

01) para a temperatura da água ser elevada em 1oC, a altura h deve
ser de 800m.

02) lançar o recipiente térmico com velocidades iniciais diferentes de
zero levaria a maiores aumentos de temperatura da água do que os
apresentados, para as mesmas alturas h do gráfico.

04) a variação da temperatura da água é diretamente proporcional à
massa da água.

08) perdas na forma de energia sonora poderiam ser consideradas no
experimento.

16) o equivalente mecânico do calor obtido a partir do gráfico é 1,0 cal
= 4,0 J.
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5. (UFSC 2013) Calor é energia em trânsito, devido a uma diferença de
temperatura. No momento em que não existe mais esta diferença de
temperatura o calor deixa de existir. O calor não pode ser armazenado
ou contido por um corpo. Em uma situação na qual existe uma dife-
rença de temperatura, o calor surge e, dependendo do meio em que isso
ocorre, o calor vai apresentar formas distintas de se propagar.

Em relação às formas de propagação de calor, assinale a(s) proposição(ões)
CORRETAS.

01) Na ausência de matéria, o calor se propaga por radiação, ondas
eletromagnéticas em que a frequência do calor está na faixa do ultra-
violeta.

02) O calor também pode se propagar na faixa da radiação de micro-
ondas, a mesma usada nos fornos de micro-ondas para aquecer e cozi-
nhar alimentos.

04) O fluxo de calor através de um sólido depende da sua geometria e
do material do qual é composto.

08) O calor se propaga por três processos: na condução a energia é
transferida pela interação dos átomos ou moléculas. Na convecção a
energia é transferida pelo transporte direto de matéria e na radiação
a energia é transferida por meio de ondas eletromagnéticas.

16) A garrafa térmica, ou frasco de Dewar, pode ser considerado um
recipiente de paredes adiabáticas, pois seu objetivo é evitar qualquer
tipo de propagação de calor.

32) O processo de aquecimento de um fluido se dá por convecção, por
isso a fonte de calor deve estar preferencialmente localizada na região
superior desse fluido.

6. (UEM 2016) O circuito fechado de uma geladeira é percorrido por uma
substância refrigerante denominada freon 12 , cujo calor latente de va-
porização é 38 cal/g. O compressor, ao comprimir o freon, aumenta sua
pressão e sua temperatura, e no radiador (que fica na parte detrás da
geladeira e é formado por uma longa serpentina com grades de metal
acopladas) o calor retirado de dentro da geladeira é transferido para o
ambiente. Deste modo, quando o freon passa pelo radiador, ele perde
calor, liquefazendo-se. Em seguida, o freon, já liquefeito, segue por
um tubo capilar mais fino. O estreitamento do caminho da substância
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de operação faz com que o fluxo dessa substância aumente de veloci-
dade com consequente diminuição da pressão. Ao atingir a serpentina
do congelador, o freon se expande, pois encontra uma tubulação com
espessura maior do que a do tubo capilar, e deste modo atinge uma
temperatura de -29oC, vaporizando-se a baixa pressão à medida que
retira calor de dentro da geladeira. A partir dáı, o freon é aspirado
pelo compressor, onde sua pressão e sua temperatura aumentam nova-
mente, e o ciclo recomeça. Em relação ao prinćıpio de funcionamento
dos refrigeradores, é correto afirmar:

01) Nas geladeiras, o que se obtém é uma troca de calor no sentido
inverso ao que seria espontâneo, ou seja, retira-se calor do interior da
geladeira para enviá-lo ao meio externo.

02) Os refrigeradores precisam de energia externa para realizar trabalho
que ocorre no compressor, fato que explica a necessidade de utilizar-se,
por exemplo, energia elétrica.

04) Ao realizar um ciclo, o freon passa por alguns processos, entre os
quais absorver e trocar calor ao mudar de estado, e receber energia
na forma de trabalho ao ser comprimido. A energia interna do freon,
entretanto, não é a mesma ao final de cada ciclo, pois ele não retorna
às mesmas condições iniciais.

08) O calor transferido para o ambiente, na medida em que o freon
se liquefaz no radiador, é igual à soma do calor retirado pelo freon de
dentro da geladeira (enquanto ele se vaporiza no congelador) mais o
trabalho realizado pelo compressor para comprimi-lo. Sendo assim, a
quantidade de calor perdida para o ambiente, quando o freon passa
pelo radiador, é maior que a quantidade recebida por ele ao passar pelo
congelador.

16) Sabendo-se que a massa de gás freon que circula pela tubulação é
de 300 g; que todo calor retirado da geladeira é devido à vaporização do
freon; e que foram cedidas 17100 calorias para o meio exterior; então a
eficiência desse refrigerador é 2 , ou seja, para cada caloria de trabalho
realizado no compressor são retiradas duas calorias de energia de den-
tro da geladeira.

7. (UEM 2013) O controle de temperatura de um ferro elétrico de passar
roupas é feito por meio de um termostato que tem como um de seus
principais componentes uma lâmina bimetálica. À temperatura ambi-
ente, a lâmina, que tem uma de suas extremidades ligada à base do

5



ferro e a outra livre para se mover, permanece suspensa na horizontal.
Conforme a temperatura aumenta, verifica-se que a lâmina se dilata e
se curva para cima na forma de um arco, empurrando um pino isolante
que, funcionando como uma chave liga/desliga, interrompe a passagem
de corrente elétrica ao deixar o circuito em aberto. Nesse momento,
o ferro começa a esfriar, fazendo com que a lâmina volte à posição
inicial, possibilitando que o pino desça e feche o circuito novamente,
restabelecendo a corrente elétrica e reiniciando o processo. Sabendo-se
que a lâmina bimetálica é formada por latão (liga metálica de cobre e
zinco) e invar (liga metálica de ńıquel e ferro), e que seus coeficientes
de dilatação linear são respectivamente 18 x 10−6 oC−1 e 1,5 x 10−6

oC−1, é correto afirmar:

01) Para que a lâmina bimetálica inicialmente na horizontal se curve
para cima, o latão deve ficar na parte superior da lâmina e o invar na
parte inferior, já que o material que se dilata mais puxa para cima o
material que se dilata menos.

02) O coeficiente de dilatação linear de uma substância informa quanto
uma unidade de comprimento dessa substância se dilata ao sofrer uma
elevação de temperatura de 1 oC.

04) Para cada 1 m de lâmina de latão, ocorre uma dilatação de 0,018
mm dessa lâmina quando ela sofre um aumento de temperatura de 1
oC.

08) Quanto mais longe o pino isolante estiver da extremidade livre da
lâmina bimetálica, menor será o aumento de temperatura da base do
ferro.

16) O coeficiente de dilatação linear do invar também pode ser expresso
por 1,5 x 10-4 cm/(m oC).

8. (Unesp 2003) Uma panela com água é aquecida de 25oC para 80oC.
A variação de temperatura sofrida pela panela com água, nas escalas
Kelvin e Fahrenheit, foi de:

a) 32 K e 105oF.

b) 55 K e 99oF.

c) 57 K e 105oF.

d) 99 K e 105oF.
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e) 105 K e 32oF.

9. (ITA) O verão de 1994 foi particularmente quente nos Estados Unidos
da América. A diferença entre a máxima temperatura do verão e a
mı́nima do inverno anterior foi de 60oC. Qual o valor dessa diferença
na escala Fahrenheit?

a) 33oF

b) 60oF

c) 92oF

d) 108oF

e) 140oF

Gabarito: Q1): a. Q2): 26. Q3): 11. Q4): 05. Q5): 28. Q6): 27. Q7):
22. Q8): b. Q9): d.
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