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VÍDEO 
Eletrodinâmica  

https://portal.p4ed.com/SEP/Professor/Home/Index/Editorial/Guia%20do%20Estudante.html/V

%C3%ADdeos 

 

Calorimetria 

https://portal.p4ed.com/SEP/Professor/Home/Index/Editorial/Guia%20do%20Estudante.html/V

%C3%ADdeos 

 
 

QUESTÃO 01 

Um resistor de 100 Ω é percorrido por uma corrente elétrica de 20 mA. A ddp entre os terminais 

do resistor, em volts, é igual a: 

A) 2,0 

B) 5,0 

C) 2,0 . 10 

D) 2,0 . 103 

E) 5,0 . 103 

 

QUESTÃO 02 

Um resistor ôhmico, quando submetido a uma ddp de 40 V, é atravessado por uma corrente 

elétrica de intensidade 20 A. Quando a corrente que o atravessa for igual a 4 A, a ddp, em volts, 

nos seus terminais, será: 

A) 8 

B) 12 

C) 16 

D) 20 

E) 30 
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QUESTÃO 03 

Recentemente, empresas desportivas lançaram o cooling vest, que é um colete utilizado para 

resfriar o corpo e amenizar os efeitos do calor. Com relação à temperatura do corpo humano, 

imagine e admita que ele transfira calor para o meio ambiente na razão de 2,0 kcal/min. 

Considerando o calor específico da água = 1,0 kcal/(kg.°C), se esse calor pudesse ser aproveitado 

integralmente para aquecer determinada porção de água, de 20 °C a 80 °C, a quantidade de calor 

transferida em 1 hora poderia aquecer uma massa de água, em kg, equivalente a: 

A) 1. 

B) 2. 

C) 3. 

D) 4. 

E) 5. 

 

QUESTÃO 04 

Um aluno do curso de Química do IFPE aquece certo material com o objetivo de obter sua 

capacidade térmica. Para isso utilizou uma fonte térmica de potência constante de 80 cal/s, um 

cronômetro e um termômetro graduado na escala Celsius obtendo o gráfico a seguir. Após análise 

do gráfico obtido, o aluno concluiu que a capacidade térmica do material vale 

 
A) 40 cal/°C. 

B) 20 cal/°C. 

C) 30 cal/°C. 

D) 10 cal/°C. 

E) 50 cal/°C. 

 

QUESTÃO 05 

Diz a lenda que o imperador Shen Nang descansava sob uma árvore, quando algumas folhas 

caíram no recipiente em que seus servos ferviam água para beber. Atraído pelo aroma, o 

imperador provou o líquido e gostou. Nascia, assim, a tecnologia do preparo do chá. Num dia de 

inverno, a temperatura ambiente está em 9 °C.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Faz-se, então, um chá, colocando-se 150 g de água a 100 °C numa xícara de porcelana, à 

temperatura ambiente. Sabe-se que a porcelana tem calor específico cinco vezes menor do que o 

da água. Se não houver perdas de energia para a vizinhança e a xícara tiver massa de 125 g, a 

temperatura da água, quando o equilíbrio térmico com a xícara se estabelece, é de, em °C, 

A) 54,5. 

B) 72. 

C) 87. 

D) 89,4. 

E) 118,2. 

 

QUESTÃO 06 

Em um sistema isolado, dois objetos, um de alumínio e outro de cobre, estão à mesma 

temperatura. Os dois são colocados simultaneamente sobre uma chapa quente e recebem a mesma 

quantidade de calor por segundo. Após certo tempo, verifica-se que a temperatura do objeto de 

alumínio é igual à do objeto de cobre, e ambos não mudaram de estado. Se o calor específico do 

alumínio e do cobre valem respectivamente 0,22 cal/g°C e 0,09 cal/g°C, pode-se afirmar que 

A) a capacidade térmica do objeto de alumínio é igual à do objeto de cobre. 

B) a capacidade térmica do objeto de alumínio é maior que a do objeto de cobre. 

C) a capacidade térmica do objeto de alumínio é menor que a do objeto de cobre. 

D) a massa do objeto de alumínio é igual à massa do objeto de cobre. 

E) a massa do objeto de alumínio é maior que a massa do objeto de cobre. 

 

QUESTÃO 07 

O Slide, nome dado ao skate futurista, usa levitação magnética para se manter longe do chão e 

ainda ser capaz de carregar o peso de uma pessoa. É o mesmo princípio utilizado, por exemplo, 

pelos trens ultrarrápidos japoneses. 

Para operar, o Slide deve ter a sua estrutura metálica interna resfriada a temperaturas baixíssimas, 

alcançadas com nitrogênio líquido. Daí a “fumaça” que se vê nas imagens, que, na verdade, é o 

nitrogênio vaporizando novamente devido à temperatura ambiente e que, para permanecer no 

estado líquido, deve ser mantido a aproximadamente – 200 graus Celsius. Então, quando o 

nitrogênio acaba, o skate para de “voar”. 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Com relação ao texto, a temperatura do nitrogênio líquido,  que resfria a estrutura metálica interna 

do Slide, quando convertida para as escalas Fahrenheit e Kelvin, seria respectivamente: 

A) – 328 e 73 

B) – 392 e 73 

C) – 392 e – 473 

D) – 328 e – 73 

 

QUESTÃO 08 

Um paciente, após ser medicado às 10 h, apresentou o seguinte quadro de temperatura: 

 

 
 

A temperatura desse paciente às 11 h 30 min, em °F, é 

A) 104 

B) 98,6 

C) 54,0 

D) 42,8 

 

QUESTÃO 09 

No mapa a seguir, está representada a variação média da temperatura dos oceanos em um 

determinado mês do ano. Ao lado, encontra-se a escala, em graus Celsius, utilizada para a 

elaboração do mapa. 

 
Disponível em: <enos.cptec.inpe.br> (Adaptação). 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Determine, em graus Kelvin, o módulo da variação entre a maior e a menor temperatura da escala 

apresentada. 

 

QUESTÃO 10 

No dia 05 de abril de 2017, na cidade de São Paulo, a temperatura mínima registrada foi de 18°C 

e a máxima 31°C, isto é, durante o dia a temperatura sofreu um acréscimo de 13 °C. Os 

correspondentes aumentos nas escalas Kelvin e Fahrenheit, foram de: 

A) 13 K e 23,4 °F 

B) 286 K e 55,4 °F 

C) 13 K e 55,4 °F 

D) 286 K e 23,4 °F 

E) 32 K e 212 °F 

 

QUESTÃO 11 

Duas esferas elétricas condutoras e idênticas de cargas elétricas iguais a + 2,0 C e -3,0 C tocam-

se, transferindo elétrons entre si. A carga elétrica remanescente em cada esfera após o contato 

será igual a: 

A) 5,0 C 

B) 0,5 C 

C) -0,5 C 

D) -1,0 C 

E) 0 C 

 

QUESTÃO 12 

Um estudante de Física resolveu criar uma nova escala termométrica que se chamou Escala 

NOVA ou, simplesmente, Escala N. Para isso, o estudante usou os pontos fixos de referência da 

água: o ponto de fusão do gelo (0° C), correspondendo ao mínimo (25° N) e o ponto de ebulição 

da água (100° C), correspondendo ao máximo (175° N) de sua escala, que era dividida em cem 

partes iguais. Dessa forma, uma temperatura de 55°, na escala N, corresponde, na escala Celsius, 

a uma temperatura de  

A) 10° C.  

B) 20° C.  

C) 25° C.  

D) 30° C.  

E) 35° C. 

 


