
 
SEMANA 2 SEMI ENEM MÓD 2 

 
 
01.(Ufes) Dois objetos, A e B, são constituídos do mesmo material 
e recebem a mesma quantidade de calor. Observa-se que a 
variação da temperatura do objeto A é o dobro da variação da 
temperatura do objeto B. Podemos, então, afirmar que: 
a) a capacidade térmica de B é o dobro da de A. 
b) o calor específico de B é o dobro do de A. 
c) a capacidade térmica de A é o dobro da de B. 
d) o calor específico de A é o dobro do de B. 
e) os dois objetos têm coeficiente de dilatação térmica diferente. 
  
02..(UCSal-BA) A massa, a temperatura e o calor específico de 
cinco amostras de materiais sólidos estão apresentados na tabela. 

 
Essas amostras são, simultaneamente, imersas em um recipiente com 
água, atingindo rapidamente o equilíbrio térmico a 30°C. Dentre essas, a 
que cedeu maior quantidade de calor para a água foi a amostra de 
número: 
a) 4  
b) 5  
c) 3  
d) 2 
e) 1 
 
03.(Mackenzie-SP) No laboratório de Física, um estudante observa que, 
fornecendo a mesma quantidade de calor a um corpo de 400g de certa 
liga metálica e a uma massa de água líquida de 100g, tanto o corpo 
metálico como a água sofrem igual variação de temperatura. Durante a 
experiência, não ocorre mudança do estado de agregação molecular das 
duas substâncias. Sendo 1 cal/g .°C o calor específico da água, o calor 
específico da liga metálica é: 
a) 0,20 cal/g .°C  
b) 0,25 cal/g .°C  
c) 0,30 cal/g .°C 
d) 0,35 cal/g .°C 
e) 0,40 cal/g .°C 

 
04.(Uniube-MG) Uma fonte térmica fornece 55 cais/s com potência 
constante. Um corpo de massa 100 g absorve totalmente a energia 
proveniente da fonte e tem temperatura variando em função do tempo, 
conforme o gráfico. 

T. 80 v 
A capacidade térmica desse corpo e o calor específico da substância de 
que é constituído são, respectivamente, iguais a: 
a) 2,2 cal/ °C e 0,022 cal/g .°C 
b) 2,2 cal/ °C e 0,22 cal/g .°C 
c) 2,2 cal/ °C e 2,2 cal/g .°C 
d) 22 cal/ °C e 0,22 cal/g .°C 
e) 22 cal/ °C e 0,022 cal/g .°C 

 
 

 
05.(UFF-RJ) 

Duelo de Gigantes 
 
O Rio Amazonas é o maior rio do mundo em volume de água, 
com uma vazão em sua foz de, aproximadamente, 175 milhões 
de litros por segundo. A usina hidroelétrica de Itaipu (foto) 
também é a maior do mundo, em operação. A potência 
instalada da usina é de 12,6 . 109 W. 

 

 
Suponha que toda essa potência fosse utilizada para aquecer 
a água que flui pela foz do Rio Amazonas, sem que houvesse 
perdas de energia. Nesse caso, a variação de temperatura 
dessa água, em graus Celsius, seria da ordem de: 
a) 10-2 

b) 10--1 

c) 100 

d) 101 

e) 102 

 
06.(Mackenzie-SP) Um calorímetro de capacidade térmica 5,0 
cal/°C contém 200 g de água (calor específico = 1,0 cal/g .°C) 
a 20°C. Ao colocarmos um bloco metálico de 500 g à 
temperatura de 100 °C no interior desse calorímetro, 
observamos que o sistema atinge o equilíbrio térmico a 60 °C. 
O calor específico do metal que constitui esse bloco, em cal/g 
.°C, é: 
a) 0,30 
b) 0,36 
c) 0,41 
d) 0,46 
e) 0,52 
 
07.(E. Naval-RJ) Um bloco metálico A encontra-se, 
inicialmente, à temperatura 𝜃°C. Sendo colocado em contato 
com outro bloco B de material diferente, mas de mesma 
massa, inicialmente a 0 °C, verifica- 
-se, no equilíbrio térmico, que a temperatura dos dois blocos 
é de 0,75 𝜃°C. Supondo que só houve troca de calor entre os 
dois corpos, a relação entre os calores específicos dos 

materiais A e B (
𝑐𝐴

𝑐𝐵
) é: 

a) 1 / 4 

b) 4 
c) 0,4 
d) 40 
e) 3 

 
08.(Uespi) Na figura abaixo estão representados os diagramas 
de estado de duas substâncias puras. 



 

 
Com base nesses diagramas, a alternativa que apresenta a afirmativa 
correta é: 
a) No diagrama I, se a pressão aumenta, a temperatura de fusão também 
aumenta. 
b) A substância do diagrama II pode ser encontrada na forma líquida 
acima de 31 °C. 
c) A substância do diagrama I não pode ser encontrada no estado de 
vapor acima de 374 °C. 
d) A substância do diagrama II não pode ser encontrada no estado sólido 
acima de 20 °C. 
e) Para a substância do diagrama II, aumento de pressão provoca 
diminuição da temperatura de fusão. 

 
09.(Mackenzie-SP)  

 
Nos locais acima citados, foram colocadas batatas para cozinhar em 
panelas abertas idênticas, contendo o mesmo volume de água. É de se 
esperar que as batatas fiquem cozidas, em menos tempo: 
a) no Rio de Janeiro, pois a temperatura de ebulição da água é menor do 
que nos outros locais. 
b) no Monte Everest, pois, quanto maior for a altitude, maior é a 
temperatura de ebulição da água. 
c) em São Paulo, pois, quanto maior for a poluição atmosférica, menor 
será a temperatura de ebulição da água. 
d) na Cidade do México, por estar mais próxima do equador. 
e) no Rio de Janeiro, pois, ao nível do mar, a água ferve a uma 
temperatura mais elevada. 
 
10.(Cesgranrio-RJ) A sensação de frio que experimentamos quando, 
num dia ensolarado, saímos da água do mar se deve fundamentalmente: 
a) à evaporação da água residual que fica sobre a nossa pele após nos 
banharmos. 
b) ao fato de a temperatura da água do mar ser algo menor do que a 
temperatura ambiente. 
c) ao elevado calor específico da água. 
d) à perda do isolamento térmico antes proporcionado pela água 
quando nela ainda estávamos imersos. 
e) à filtragem do calor dos raios solares pela água que ainda molha a 
nossa pele após sairmos da água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GABARITO NÍVEL 1  

1.A 2.E 3.B 4.D 5.A 6.C 7.E 8.C 9.E 10.A 


