
 

Conteúdo: 

• Calorimetria.

 

1 – Um bloco de 600 g de prata, inicialmente a 20 °C, é aquecido até 70 °C, ao receber 1680 

calorias. Determine o calor específico da prata. 

 

2 – A massa e o calor específico de cinco amostras de materiais sólidos e homogêneos são 

fornecidos a seguir. 

 

As cinco amostras encontram-se inicialmente à mesma temperatura e recebem quantidades iguais 

de calor. Qual delas atingirá a maior temperatura? 

 

3 – O chamado leite longa vida é pasteurizado pelo processo UHT (Ultra High Temperature), que 

consiste em aquecer o leite da temperatura ambiente (22 °C) até 137 °C em apenas 4,0 s, sendo 

em seguida envasado em embalagem impermeável a luz e a micro-organismos. O calor específico 

do leite é praticamente igual ao da água, 1,0 cal/g °C. Assim, no aquecimento descrito, que 

quantidade de calor cada litro (1000 g) de leite precisou receber? Dê sua resposta em quilocalorias 

(kcal). 

 

4 – Uma fonte térmica foi utilizada para o aquecimento de 1,0 L de água (1000 g) da temperatura 

ambiente (20 °C) até o ponto de ebulição (100 °C) num intervalo de tempo igual a 1 min 40 s com 

rendimento de 100%. Sendo o calor específico da água igual a 1,0 cal/g °C, qual o valor da potência 

dessa fonte? Obs: a potência de uma máquina térmica como a fonte mencionada, pode ser 
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entendida como sendo a razão entre a quantidade de calo fornecida ao sistema pelo intervalo de 

tempo necessário para essa transmissão de energia. 

 

5 – O gráfico abaixo mostra a variação de temperatura em função do tempo de uma massa de água 

que está sendo aquecida por uma fonte de calor cuja potência é 35 cal/s. Supondo que todo o calor 

gerado pela fonte seja absorvido pela água, calcule a massa da água, em gramas, que foi aquecida. 

Dado: calor específico da água: 1,0 cal/g °C. 

 

 

6 – O gráfico representa o aquecimento de um bloco de gelo de massa 1,0 kg, inicialmente a 0 °C. 

 

Sabendo que o calor latente de fusão do gelo vale 80 cal/g, responda: qual a quantidade de calor 

absorvida pelo gelo entre os instantes 0 e 100 s? 

 

7 – O gráfico a seguir mostra a curva de aquecimento de certa massa de gelo. Determine a 

temperatura inicial do gelo (t0) e a temperatura final da água (t1). 

Dados: calor específico do gelo = 0,50 cal/g °C; 

            calor específico da água = 1,0 cal/g °C; 

            calor latente de fusão do gelo = 80 cal/g. 

 



8 – Um dos materiais que a artista Gilda Prieto utiliza em suas esculturas é o bronze. Esse material 

apresenta calor específico igual a 0,09 cal/g°C ou seja, necessita-se de 0,09 caloria para se elevar 

em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de bronze. 

 

Se a escultura apresentada tem uma massa de bronze igual a 300 g para que essa massa aumente 

sua temperatura em 2 °C deve absorver uma quantidade de calor, em calorias, igual a: 

a) 6    

b) 18    

c) 27    

d) 36    

e) 54 

 

9 – A temperatura normal do corpo humano é de 36,5 °C. Considere uma pessoa de 80 kg de massa 

e que esteja com febre a uma temperatura de 40 °C. Admitindo que o corpo seja feito basicamente 

de água, podemos dizer que a quantidade de energia, em quilocalorias (kcal), que o corpo dessa 

pessoa gastou para elevar sua temperatura até este estado febril, deve ser mais próxima de 

Dado: calor específico da água c = 1,0 cal/g°C. 

a) 200    

b) 280    

c) 320    

d) 360    

e) 420 

 

10 – Ao se colocar gelo em um copo com água, verifica-se que a água resfria. Esse fenômeno é 

explicado pelo fato do(a)  

a) gelo liberar calor para água.    

b) gelo ceder energia para água.    

c) água ceder calor para o gelo.    

d) água absorver energia do gelo.    

 

11 - O gráfico mostra como varia a temperatura em função do tempo de aquecimento de um liquido, 

inicialmente a 20ºC. 

 



 

A partir da análise desse gráfico, pode-se concluir que o líquido  

a) entra em ebulição a uma temperatura de 80ºC.    

b) inicia a vaporização a uma temperatura de 60ºC.    

c) transforma-se em gás a uma temperatura de 20ºC.    

d) permanece como liquido a uma temperatura de 70ºC. 

 

12 - Uma barra de alumínio de 400 g recebe 4400 cal de uma fonte de calor. Sabendo que a 

temperatura inicial do bloco é 20 °C e que o calor específico do alumínio é 0,22 cal/g°C, podemos 

afirmar que a temperatura final da barra, em graus Celsius, será  

a) 10    

b) 40    

c) 50    

d) 70    

e) 90 

 

13 -  O gráfico abaixo representa a temperatura de uma amostra de 100 g de determinado metal, 

inicialmente no estado sólido, em função da quantidade de calor que ela absorve. Pede-se:  

 

a) a temperatura de fusão do metal;  

b) o calor latente de fusão do metal. 

 

14 - Quanto de calor será necessário para transformar 100 g de água a 50 °C em vapor d' água a 

100 °C? Dado: calor específico da água: 1,0 cal/gºC e calor latente de vaporização LV = 540 cal/g. 

 
15 - Qual é a quantidade de calor necessária para transformar 50 g de gelo a -20 ºC em água a     

30 ºC? 

São dados: 



Calor específico do gelo: 0,50 cal/gºC; 

Calor específico da água: 1,0 cal/gºC; 

Calor latente de fusão do gelo: 80 cal/g. 

   

 

 

GABARITO 

Questão Resposta 

1 c = 0,056 cal/g°C 

2 B 

3 Q = 115 kcal 

4 P = 800 cal/s 

5 m = 70 g 

6 Q = 80000 cal 

7 T0 = -80 °C e T1 = 40 °C 

8 E 

9 B 

10 C 

11 B 

12 D 

13 
a) 330 °c 

b) Lf = 6 cal/g 

14 Q = 59000 cal 

15 Q = 6000 cal 

 


