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1- A água aumenta seu volume quando é 
solidificada a partir do estado líquido. O 
CO2 diminui de volume quando é 
solidificado a partir do estado líquido. O 
que podemos dizer sobre os pontos de 
fusão dessas substâncias?  
a) Os pontos de fusão de ambos 

aumentam com o aumento de 
pressão; 

b) O ponto de fusão da água aumenta, 
enquanto o do CO2 diminui com o 
aumento da pressão; 

c) O ponto de fusão da água diminui, 
enquanto o do Co2 aumenta com o 
aumento da pressão. 

d) Os pontos de fusão de ambos não 
dependem da pressão. 

 
2 - Nos botijões de gás, o gás no seu 
interior está liquefeito. Isto nos permite 
concluir que sua temperatura crítica: 
a) é maior que a temperatura ambiente; 
b) é menor que a temperatura ambiente; 
c) é igual á temperatura ambiente; 
d) é maior ou menor que a temperatura 
ambiente, dependendo da pressão do gás 
no botijão. 
e)n.r.a 
 
3 - Numa panela de pressão, a água entra 
em ebulição a 1300 C. Quantas calorias são 
necessárias para aquecer e depois 
vaporizar totalmente 100 g de água, cuja 
temperatura inicial é de 400 C?  O LV a 
1300 C vale 514,5 cal/g e o calor específico 
médio da água líquida é igual a 1,0cal/g0 C.  
E se a panela estivesse destampada, 
quantas calorias seriam necessárias para 
valorizar a mesma quantidade de água.  
Dados:  (Lv = 540 cal/g a 1000 C e c = 1,0 
cal /g 0C ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 - Em um recipiente termicamente 
isolado do exterior, coloca-se uma mistura 
de gelo e água a 0°C, sob pressão normal. 
Fornecendo certa quantidade de calor a 
mistura, verificamos que a temperatura 
da mesma não varia e o volume do 
sistema diminui de 0,5cm3:  
Dados: (dgelo = 0,92g/cm3 ;dágua = 1,0 g/cm3 
;   LF  = 80 cal/g ). 
a) Explique a diminuição do volume do 

sistema; 
b) Calcule a massa de gelo que se 

transforma em água líquida. 
c) A quantidade de calor recebida é: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 - Se a pressão exercida sobre uma 
substância for menor do que seu ponto 
triplo essa substância pode estar: 
a) no estado sólido ou líquido; 
b) no estado sólido ou gasoso; 
c) no estado líquido ou gasoso. 
d) NRA 
 
6 - Aquece-se certa quantidade de água. A 
temperatura em que irá ferver depende 
da : 
a) temperatura inicial da água. 
b) massa da água. 
c) pressão ambiente 
d) rapidez com que o calor é fornecido; 
e) quantidade total do calor fornecido. 
 
7 - Para que a água ferva à temperatura 
de 50°C, deve-se:  
a) utilizar uma pequena quantidade de 

água; 
b) utilizar uma panela com ótima 

condutibilidade térmica; 
c) utilizar uma chama muito intensa; 
d) utilizar uma panela de pressão; 
e) diminuir a pressão sobre a água. 
 
 
 

8 - A pressão máxima de vapor: 
a) depende do volume e da 

temperatura; 
b) depende da pressão atmosférica e da 

temperatura; 
c) independe do volume; 
d) independe da pressão mas depende 

do volume; 
e) NRA 
 
9 - Tomando-se certos cuidados, 
consegue-se baixar a temperatura de 
1000g de água a –7°C, sob pressão de 1 
atm.. Desprezando-se a massa do 
recipiente que contém a água, a 
solidificação brusca desta produzirá uma 
pedra de gelo de massa: 
a) 70,5g               c) 80,5g                 e) 1000g 
b) 87,5g               d)  114,3g  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 -  Deseja-se fundir completamente 
300g de gelo a 0°C. Qual é a variação de 
calor necessária? 
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