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Lista de Exercícios (para ser feita após a leitura e estudo do texto 5):

O gabarito está logo após a ultima questão.

1) Marque Verdadeiro (V) ou Falso (F) nas afirmativas abaixo:

a) No estado sólido, as partículas (átomos e moléculas) não se movimentam.( )

b) Os alimentos cozinham mais rapidamente na panela de pressão do que na 
panela aberta. (  )

c) Quanto maior a altitude, maior o ponto de ebulição. (  )

d) Na panela de pressão, o ponto de ebulição da água é maior do que na 
panela comum. (  )

e) Durante a fusão do gelo, a temperatura da água permanece constante. (  )

f) Os líquidos possuem maior compressibilidade do que os gases. (   )

g) Uma mesma quantidade de água deve levar menos tempo para ferver na 
cidade de La Paz, a 3600 m de altitude, do que em cidades ao nível do mar.

2) Indique a afirmativa errada:

Ao nível  do mar,  a água ferve a 100oC. Então, em uma cidade que está a
1400m acima do nível do mar, observa-se que:

(a) a água ferve acima de 100oC.

(b) a água ferve mais rápido.

(c) a comida geralmente demora mais tempo para cozinhar.

(d) em uma panela de pressão a água pode ferver acima de 100oC.

3)  Uma substância  tem ponto  de  fusão de  10,5oC e ponto  de  ebulição de
340oC. Em que estado físico essa substância está quando:

a) 8oC ?

b) 20oC ?

c) 360oC ?



4)  O  uso  de  panela  de  pressão  diminui  consideravelmente  o  tempo  de
cozimento dos alimentos. Isto deve-se:

a) uma distribuição mais uniforme do calor, sendo a temperatura de 
ebulição da água 100°C ao nível do mar, mesmo dentro da panela

b).à água estar na forma de vapor dentro da panela, sem que haja 
necessariamente um aumento da temperatura.

c.) ao aumento do ponto de ebulição da água pelo aumento da pressão 
interna da panela.

d).ao fato de os alimentos, sob pressão, cozinharem mais facilmente, não 
sendo assim um efeito do aumento da temperatura.

e).à diminuição do ponto de fusão dos alimentos pelo aumento da pressão.

Gabarito:

1) São Verdadeiras as afirmativas b, d, e, g. E as afirmativas falsas são a, c e f.

2) A afirmativa “a” é a única errada. Em uma cidade alta, a pressão será menor
e a temperatura em que a água ferve também. Com isso, fervendo em uma 
temperatura menor, demorará mais tempo para cozinhar. Já na panela de 
pressão, a pressão maior faz a temperatura de ebulição também ser maior e a 
água ferve em torno de 120 oC; alcançando temperaturas maiores, o alimento 
cozinha mais rápido.

3)

a) sólido (porque está abaixo do ponto de fusão, 10,5 oC).

b) líquido (porque está maior que o ponto de fusão e menor que o de ebulição)

c) gasoso.(porque está acima do ponto de ebulição, 340oC.)

4) c.
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