










7. (UELON-PR) – O volume de um bloco metálico sofre um aumento de 0,60% quando

sua temperatura varia de 200°C. O coeficiente de dilatação linear médio desse metal, em

°C–1, vale

a) 1,0 . 10–5

b) 3,0 . 10–5

c) 1,0 . 10–4

d) 3,0 . 10–4

e) 3,0 . 10–3



8.(PUC-RJ) – Uma companhia compra 1,0 x 104 litros de petróleo a 30°C. Se o petróleo,

cujo coeficiente de dilatação volumétrica é 9,0 x 10–4°C–1, for vendido à temperatura de

10°C, qual a perda da companhia, em litros?

a) 9,0 . 10–3𝓁

b) 1,8 . 10–2 𝓁

c) 2,7 . 10–2 𝓁

d) 90𝓁

e) 180 𝓁



9. (MACKENZIE) – A massa específica de um sólido é 10,00g . cm–3 a 100°C e 10,03 g .

cm–3 a 32°F. O coeficiente de dilatação linear do sólido é igual a:

a) 5,0 . 10–6 °C–1

b) 10 . 10–6 °C–1

c) 15 . 10–6 °C–1

d) 20 . 10–6 °C–1

e) 30 . 10–6 °C–1





1. Um bloco de 600 g de prata, inicialmente a 20 °C, é aquecido até 70 °C, ao receber 1 680 calorias.

Determine:

a) a capacidade térmica desse bloco de prata;

b) o calor específico da prata.



2. O gráfico mostra o aquecimento de um bloco de ferro de massa 500 g. O calor específico do ferro é igual a

0,12 cal/g °C.

Qual a potência dessa fonte térmica, sabendo que seu rendimento foi de 50%?



3. Um recipiente adiabático contém 500 g de água, inicialmente a 20 °C. O conjunto é aquecido até 80 °C,

utilizando-se uma fonte de calor que desenvolve uma potência útil de 200 W. Considerando o calor

específico da água igual a 1,0 cal/g °C e fazendo 1 cal igual a 4 J, quanto tempo foi gasto nesse aquecimento?



4. Em Fortaleza, um fogão a gás natural é utilizado para ferver 2,0 𝓁 de água que estão a uma temperatura inicial de 19

°C. Sabendo que o calor de combustão do gás é de 12 000 cal/g, que 25% desse calor é perdido para o ambiente, que o

calor específico da água vale 1,0 cal/g °C e que a densidade absoluta da água é igual a 1,0 g/cm3, que massa mínima

de gás foi consumida no processo?


