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 LISTA DE EXERCÍCIOS Nº 5  
 
Mudanças de Fase 
 
1. (FUVEST-SP). Nos dias frios, quando uma pessoa expele ar pela boca, forma-se uma espécie de “fumaça” 
junto ao rosto. Isso ocorre porque a pessoa: 
 
a) expele ar quente que condensa o vapor de água existente na atmosfera. 
b) expele ar quente e úmido que se esfria, ocorrendo a condensação dos vapores expelidos. 
c) expele ar frio que provoca a condensação do vapor de água na atmosfera. 
d) provoca a evaporação da água existente no ar. 
e) provoca a liquefação do ar, com seu calor. 
 
2. (UFPEL-RS). Um bloco de chumbo está sendo fundido. Durante esse processo, à pressão constante, é correto 
afirmar que: 
 
a) ele recebe calor e sua temperatura aumenta.                            
b) ele cede calor e sua temperatura aumenta. 
c) ele recebe calor e sua temperatura permanece constante.        
d) o calor evidenciado é sensível, pois há mudança de temperatura. 
e) ele cede calor e sua temperatura diminui. 
 
3. (UFPRL-RS). A panela de pressão é um recipiente que tem a finalidade de cozinhar os alimentos em menos 
tempo. A quantidade de vapor contido dentro dela faz com que: 
 
a) aumente a pressão sobre a água, fazendo com que a sua temperatura de ebulição diminua. 
b) aumente a pressão sobre a água, fazendo com que a sua temperatura de ebulição aumente. 
c) diminua a pressão sobre a água, fazendo com que a sua temperatura de ebulição aumente. 
d) aumente a pressão sobre a água, fazendo com que a sua temperatura de ebulição se mantenha constante e 
igual a 100 °C. 
e) diminua a pressão sobre a água, fazendo com que a sua temperatura de ebulição permaneça constante e igual 
a 100 °C. 
 
4. (UFSM-RS). Assinale falso (F) ou verdadeiro (V) em cada afirmativa. 
 
( ) A água pode evaporar a uma temperatura menor do que 100°C. 
( ) A sensação de frio ocasionada pela evaporação da água sobre a pele deve-se à absorção de energia da pele 
pelo líquido. 
( ) A velocidade de evaporação da água não depende da pressão externa. 
 
A sequência correta é 
 
a) V - V – F. 
b) F - F – V. 
c) F - F – F. 
d) V - F – F. 
e) V - V – V. 
 



5. (Unifor-CE). Considere a tabela de pontos de fusão e de ebulição das substâncias a seguir, a 1 atm de pressão. 

 
A 50ºC, encontram-se no estado líquido: 
 
a) cloro e flúor. 
b) cloro e iodo. 
c) mercúrio e iodo. 
d) flúor e bromo. 
e) bromo e mercúrio. 
 
6. Um corpo de massa 6g em estado sólido, é aquecido até o ponto de fusão. Sabendo que o calor latente do 
corpo é de 35 cal/g, determine a quantidade de calor recebida pelo corpo. 
 
7. (Unifor-CE). O gráfico representa a temperatura de uma amostra de massa 100g de determinado metal, 
inicialmente sólido, em função da quantidade de calor por ela absorvida. 

 
Pode-se afirmar que o calor latente tem fusão desse metal, em cal/g é: 
 
a) 12  b) 10  c) 8  d) 6  e) 2 
 
8. Determine a quantidade de calor em kJ necessária para um bloco de gelo com 2 kg de massa, inicialmente a 
-10°C, seja aquecido até a temperatura de 5°C. DADOS: Calor específico do gelo = 0,5 cal/g°C / Calor latente de 
fusão do gelo = 80 cal/g / 1 cal= 4 J 
 
a) 145  b) 155  c) 165  d) 170  e) 680 
  
9. (Unifor-CE). Um cubo de gelo de massa 100 g, inicialmente à temperatura de - 20 °C, é aquecido até se 
transformar em água a 40 °C (dados: calor específico do gelo 0,50 cal/g °C; calor específico da água 1,0 cal/g 
°C; calor de fusão do gelo 80 cal/g). As quantidades de calor sensível e de calor latente trocados nessa 
transformação, em calorias, foram, respectivamente: 
 
a) 8.000 e 5.000 b) 5.000 e 8.000 c) 5.000 e 5.000 d) 4.000 e 8.000 e) 1.000 e 4.000  
 
10. (UFB). Determine a quantidade de calor que se deve fornecer a 100g de gelo a -10°C para transformá-lo em 
vapor a 110°C. Dados: calor específico da água = 1,0 cal/g °C  —  calor específico do gelo = calor específico do 
vapor=0,5 cal/g °C  —  calor latente de fusão do gelo = 80 cal/g  — calor latente de vaporização da água=540cal/g 



11. (UFPB). Em um copo há 100g de água (calor específico c=1,0 cal/g°C) à temperatura de 30°C. Desejando 
resfriar a água, coloca-se nesse copo 100g de gelo (calor latente de fusão L=80cal/g) à temperatura de 0°C. 
Considerando o copo um calorímetro de capacidade térmica desprezível, após o equilíbrio térmico a temperatura 
será de (em °C): 
 
a) -20  b) -10  c) 0  d) 10  e) 20 
 
12. (PUC-RJ). Uma quantidade de água líquida de massa m = 200 g, a uma temperatura de 30 °C, é colocada 
em um calorímetro junto a 150 g de gelo a 0°C. Após atingir o equilíbrio, dado que o calor específico da água é 
ca = 1,0 cal/(g .°C) e o calor latente de fusão do gelo é L = 80 cal/g, calcule a temperatura final da mistura gelo + 
água. 
 
a) 10°C  b) 15°C  c) 0°C   d) 30°C  e) 60°C  
 
13. (UNIOESTE-PR). Se misturarmos, num recipiente de capacidade térmica desprezível, 150 g de água a 80°C 
com 50 g de gelo a 0°C, considerando o calor específico da água igual a 1 cal/gºC e o calor de fusão do gelo 
como 80 cal/g, a temperatura de equilíbrio da mistura será de 
 
a) 20°C    
b) 25°C 
c) 30°C 
d) 35°C 
e) 40°C  
 
14. Em um recipiente de capacidade térmica desprezível, há 1,5 kg de água e uma peça de ferro cuja massa é 
de 100 g, ambos com temperatura inicial de 80ºC. Coloca-se nesse recipiente um cubo de gelo de massa 200g 
a -5ºC. Calcule a temperatura final da mistura supondo que as trocas de calor só ocorram entre a água, o ferro e  
gelo. 
 
Dados: 
Calor específico da água: 1,0 cal/g°C 
Calor específico do gelo: 0,5 cal/g°C 
Calor específico do ferro: 0,1 cal/g°C 
Calor latente de fusão da água: 80 cal/g 


