
BANCO DE QUESTÕES 
2º ANO – FÍSICA 1 

 
 
 
1. Converta as seguintes temperaturas:  
a) 95 ºF em ºC 
b) 68ºF em K 
c) -133 ºC em K 
 
2. Em um laboratório de pesquisas, um cientista resolveu medir a 
temperatura de certo gás que se liquefaz a uma temperatura muito 
baixa. Qual dos seguintes valores poderia ter sido encontrado por 
ele? Justifique sua resposta. 
 
a) -373 °C 
b) -15 K 
c) -253 ºC  
 
3.  Sobre temperatura é correto afirmar que: 
 
a) é uma grandeza física que mede o nível de calor nos corpos.
b) é uma sensação térmica existente nos corpos. 
c) é uma grandeza física que mede o grau de agitação das 
partículas que compõem um corpo. 
d) é um dos tipos de energia térmica da natureza. 
 
4. A equipe do jornal EduNews, sempre muito interessada por 
Ciências, resolveu brincar de fazer novas escalas de temperatura. 
Para tal, resolveram criar a escala News (°N). A empolgada equipe 
de jornalistas decidiu atribuir para a temperatura de fusão da água a 
temperatura de -50ºN e, para a temperatura de ebulição da água, o 
valor de 190 ºN. Com base nisso, faça o que se pede:
 
a) Elabore uma expressão que permita converter temperatura da 
escala Celsius para a escala News (de vice-versa). (Valor: 1,0 
ponto). 
b) Qual temperatura possui o mesmo valor nas duas escalas? 
(Valor: 1,0 ponto). 
 
5. Uma barra de alumino tem, a 40° C, um comprimento igual a 250 
cm. O coeficiente de dilatação térmica linear do alumínio é 22.10
ºC-1. Determine o comprimento da barra a 240 ºC. 
 
6. Converta as seguintes temperaturas: 
a) 400 K em ºC 
b) 257 ºF em K 
 
7. A equipe do jornal EduNews, sempre muito interessada por 
Ciências, resolveu brincar de fazer novas escalas de temperatura. 
Para tal, resolveram criar a escala News (°N). A empolgada equipe 
de jornalistas decidiu atribuir para a temperatura de fusão da água a 
temperatura de 50ºN e, para a temperatura de ebulição da água, 
valor de 190 ºN. Com base nisso, faça o que se pede:
 
a) Elabore uma expressão que permita converter temperatura da 
escala Celsius para a escala News (de vice-versa).
b) Qual temperatura possui o mesmo valor nas duas escala
 
8. Observe as figuras e julgue os próximos itens como certos (C) ou 
errados (E): 
 
A - Trilhos 
de trem 
após um 
incêndio 

B – Prédio 
sofrendo um 
incêndio no 
lado direito. 

C - Vidro de 
azeitonas com 

tampa 
metálica 

  
 

a) ( )Quando supomos somente a dilatação linear de um objeto, 
ou seja, a dilatação que ele sofre em seu comprimento, isto significa 
que ele não dilata em outras dimensões, como altura e largura.

b) ( ) A Figura A desta questão mostra um dos primeiros trilhos 
de trem já construídos, mas que, após um incêndio, ficou com suas 
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Quando supomos somente a dilatação linear de um objeto, 

ou seja, a dilatação que ele sofre em seu comprimento, isto significa 
dilata em outras dimensões, como altura e largura. 

A Figura A desta questão mostra um dos primeiros trilhos 

de trem já construídos, mas que, após um incêndio, ficou com suas 

ferragens destorcidas. Hoje, estes efeitos podem ser mini
por artifícios usados pelos engenheiros, como, por exemplo, a 
utilização, nestes trilhos, de juntas de dilatação.

c) ( )O prédio ilustrado em B, após o incêndio, ficará torto para 
direita (lado incendiado), devido a dilatação de s
metálicas. 

d) ( )Um cozinheiro principiante poderá facilmente abrir um 
vidro de azeitonas como o da Figura C caso ele despeje, sobre a 
tampa metálica do recipiente, um pouco de água gelada.

e) ( )Considere uma chapa metálica, com um orifício na forma 
de um círculo ao centro, como ilustrado na Figura D. Ao ter sua 
temperatura elevada, o orifício também aumentará de tamanho, 
proporcionalmente ao aumento de temperatura.
 
 
 
 

9. 
lado a variação do comprimento de 
uma barra homogênea com a 
temperatura. Determine o valor do 
coeficiente de dilatação térmica linear 
do material de que é feita a barra.
 
 
 
 

 
 
10. Uma chapa de chumbo tem área de 900 cm
a área de sua superfície a 60
superficial do chumbo vale 54. 10
 
11. O volume de um sólido homogêneo a
quando ele é aquecido de 20ºC para 420°C. Sendo 
volume inicial desse corpo, determine os coeficientes de dilatação 
volumétrica, superficial e linear de que é feito objeto.
 
12. Ao receber uma quantidade de calor de 800 cal, um corpo 
massa é 40 g tem sua temperatura aumentada, sendo ∆θ=50
Qual a capacidade térmica do corpo?
material que o constitui? 
 
13. Um corpo de capacidade térmica C = 45 J/ºC está inicialm
temperatura de 20º C. Se esse corpo receber uma quantidade de 
calor de 450 J, qual será sua temperatura final, supondo que não 
haja mudança de estado?  
 
14. Um bloco de cobre tem massa 1000 g e temperatura inicial 35 
ºC. Sabendo que o calor específico do cobre é 0,092 cal/gºC, 
calcule a quantidade de calor necessária para elevar a
do bloco para 85ºC. 
 
16. Um corpo de massa 200 g a 50ºC, feito de um material 
desconhecido, é mergulhado em 50 g de água a 90ºC. O
térmico é atingido a 60 ºC. Sendo 1,0 cal/g.ºC o calor específico da 
água, e admitindo só haver trocas de calor entre o corpo e a água, 
determine o calor específico do material desconhecido.
 
17. Dentro de uma garrafa térmica, misturam
de água, uma a temperatura de 10 ºC e outra com temperatura de 
50 ºC. Qual a temperatura de equilíbrio térmico?
 
18. Misturam-se num calorímetro, de capacidade térmica 10 cal/ºC, 
a 20ºC, a massa de 200 g de uma substância A de calor específico 
0.2 cal/g.ºC a 60ºC e a massa de 100 g de outra substância B de 
calor específico 0,1 cal/gº.C. a 10 º. Não havendo perdas de calor, 
determine a temperatura de equilíbrio térmico.
 
19. Recorrendo-se às ideias do Texto “Interrogatório com o calor”
podemos afirmar que o frio existe?
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20. Classifique as afirmações seguintes em Certas (C) ou Erradas 
(E). 
 
       C    E 

a)  ( )  ( )O calor é uma forma de energia que, 
espontaneamente, sempre flui de um corpo de maior para o de 
menor temperatura (quando estão em contato), até o momento em 
que os materiais atingem o estado de equilíbrio térmico. 

b) ( )  ( )É mais fácil variar a temperatura de 
corpos com alto calor específico do que com calor específico mais 
baixo. 

c) ( )  ( )Quanto maior a massa de um corpo, 
maior é sua capacidade térmica. 

d) ( )  ( )O calorímetro é um recipiente no interior 
do qual ocorrem trocas de calor. 
 
21. Você já deve ter percebido, durante o dia, em um momento bem 
ensolarado, que, numa praia, a areia está mais quente do que a 
água. Durante a madrugada, ocorre o inverso. Como podemos 
explicar essas situações levando em consideração o calor 
específico da água e da areia? 
 
22. Ao receber uma quantidade de calor de 1000 cal, um corpo cuja 
massa é 25 g tem sua temperatura aumentada, sendo ∆θ=50ºC. 
Qual a capacidade térmica do corpo? E qual o calor específico do 
material que o constitui? 
 
23. Um corpo de capacidade térmica C = 90 J/ºC está inicialmente à 
temperatura de 40º C. Se esse corpo receber uma quantidade de 
calor de 450 J, qual será sua temperatura final, supondo que não 
haja mudança de estado? 
 
24. Um bloco de cobre tem massa 500 g e temperatura inicial 25 ºC. 
Sabendo que o calor específico do cobre é 0,092 cal/gºC, calcule a 
quantidade de calor necessária para elevar a temperatura do bloco 
para 55ºC. 
 
25. Dentro de uma garrafa térmica, misturam-se duas massas iguais 
de água, uma a temperatura de 20 ºC e outra com temperatura de 
80 ºC. Qual a temperatura de equilíbrio térmico? 
 
26. Um calorímetro de capacidade térmica 100 cal/ºC contém 500 g 
de água à temperatura de 30º C (ou seja, água e calorímetro estão 
inicialmente à mesma temperatura). Um corpo de cobre cuja massa 
é 200 g e cuja temperatura é 300 ºC é jogado dentro do calorímetro. 
Calcule a temperatura de equilíbrio. São dados: calor específico da 
água = 1,0 cal/gºC; calor específico do cobre = 0,092 cal/gºC. 
 
 


