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Obs. Nem sempre o calor específico da água é dado nos problemas. Sempre que isso ocorrer adote                
c = 1cal/gºC. 
 
1) Adicionando 100 g de água (cH2O = 1 cal/(gºC)) a 20ºC em 70 g de água a 90ºC, qual será a temperatura de 
equilíbrio, desprezando as perdas para o ambiente? 
 
2) Um objeto de massa 80 g a 920ºC é colocado dentro de 400 g de água a 20ºC que se encontra dentro de 
um calorímetro ideal. Sendo a temperatura de equilíbrio igual a 30º, calcule: 
 
a) o calor específico do objeto; 
 
b) a capacidade térmica do objeto. 

3) Adicionando 200 g de água a 80ºC num calorímetro que está a 25ºC, a temperatura da água se estabiliza a 

65ºC. Calcule a capacidade térmica do calorímetro. 

4) Um bloco de chumbo de massa 500 g a 98ºC é imerso num calorímetro de ferro de massa 300 g e 

contendo 350 g de água a 20ºC. Sabendo-se que o equilíbrio térmico do sistema estabelece a 23ºC e que o 

calor específico do ferro é 0,12 cal/gºC, calcule o calor específico do chumbo? 

5) Um bloco de ferro de massa 100 g foi retirado de um forno e colocado num vaso de vidro contendo 300 g 

de água. Em consequência, a temperatura da água e do vaso elevou-se de 20ºC para 30ºC. Dados: massa 

do vaso 100 g, calor específico do ferro 0,12 cal/gºC e do vaso 0,2 cal/gºC. Calcule a temperatura do forno. 

6) Dois sólidos de massas diferentes a uma mesma temperatura recebem quantidades iguais de calor. Nestas 

condições, se as temperaturas finais de ambas forem idênticas, pode-se afirmar que: 

a) O calor específico dos dois sólidos são iguais. 

b) As capacidades térmicas dos dois sólidos são diferentes. 

c) As massas estão na relação inversa dos calores específicos. 

d) Não é possível com os dois corpos nestas condições, atingir-se a mesma temperatura final. 

e) Nenhuma das afirmações anteriores é satisfatória. 

7) (ITA) Um corpo metálico A encontra-se inicialmente a tºC. Sendo colocado em contato com outro corpo B 
de material diferente, mas de mesma massa, inicialmente a 0ºC, verifica-se que o equilíbrio térmico dos dois 
corpos estabelece-se a 0,75 tºC. Supondo que só houve troca de calor entre A e B, a relação entre os calores 
específicos de A e B é: 
a) 0,75     b) 3    c) 4    d) 0,25    d) 0,4 
 
8) Para esquentar 600 g de água que estava a 10ºC, foi utilizado um aquecedor que fornece uma potência 
constante de 80 cal/s. Desprezando as perdas de calor, qual seria a temperatura da água 10 minutos após o 
início da operação. 
 
9) Colocam-se 40 g de gelo a (-10ºC) juntamente com 20 g de cobre a 105ºC, num calorímetro que já 
continha 200 g de água à 20ºC. Sendo a capacidade térmica do calorímetro igual a 20 cal/ºC, qual a 
temperatura de equilíbrio térmico? São dados: 
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Calor específico do cobre = 0,095 cal/gºC 
Calor latente de fusão do gelo = 80 cal/g 
Calor específico da água = 1 cal/gºC 
 
10) Colocam-se 80 g de gelo a 0ºC em 100 g de água a 20ºC. Admitindo o sistema isolado termicamente, 
determine: (Dados: LFUSÃO = 80 cal/g e cÁGUA = 1 cal/gºC 
 

a) a temperatura final da mistura. 
 
b) a massa de água líquida após ser atingido o equilíbrio térmico. 

 
11) Num dia quente, uma pessoa pretende tomar um copo de água bem gelada. Para isso, ela coloca num 
recipiente termicamente isolado, e de capacidade térmica desprezível, 1 litro de água (1000 g) a 15ºC e 200 g 
de gelo a -6 ºC. O diagrama seguinte ilustra o comportamento da temperatura do gelo (I) e da água (II) em 
função do módulo da quantidade de calor trocada. A água sofre um resfriamento, e o gelo, um aquecimento 
até 0ºC, para em seguida entrar em processo de fusão. Dados: cágua = 1 cal/gºC; cgelo = 0,5 cal /gºC e         
LFusão = 80 cal/g. 
 
Calcule: 
a) Quantas calorias a água cedeu até chegar a 0ºC? 
 
b) Quantas calorias o gelo deveria receber para fundir  
integralmente? 
 
c) Qual é a temperatura de equilíbrio térmico desse 
sistema? 
 
d) Qual a massa de gelo remanescente quando o 
 sistema atinge o equilíbrio térmico? 
 
e) Qual a massa de água (líquida) no equilíbrio térmico? 
 
12) (FGV-SP) Colocam-se 900 g de gelo, a 0ºC, no interior de um forno de micro-ondas de 1.200 W para 
serem transformados em água também a 0ºC. Admitindo-se que toda a energia fornecida pelo forno será 
absorvida pelo gelo, devemos programa-lo para funcionar durante: 
 
a) 3 min     b) 4 min    c) 6 min    d) 12 min    e) 0,5 min 
 
13) A massa de um fragmento de metal é m = 200 g, e seu calor específico vale c = 0,094 cal/gºC. Calcular : 
 

a) O equivalente em água do fragmento de metal; 
 

b) A quantidade de calor que é preciso fornecer ao fragmento para elevar sua temperatura de 20ºC para 
100ºC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fixação – Termologia (aula 08)    –    Trocas de calor                                                                       www.fisicafacil.net 

 

Professor Hélder M Medeiros (aulas pela internet) Página 3 
 

Gabarito:  
1) 48,8ºC     2) a) c = 0,056 cal/gºC    b) 4,48 cal/ºC     3) C = 75 cal/ºC     4) c = 0,031 cal/gºC     5) ≅≅≅≅ 297ºC     

6) c (como m1c1∆∆∆∆θθθθ1 = m2c2∆∆∆∆θθθθ2 e ∆∆∆∆θθθθ1 = ∆∆∆∆θθθθ2 , desenvolvendo teremos (m1/m2) = (c2/c1) 

7) B     8) 90ºC     9) ≅≅≅≅ 4,58ºC     10) a) 0ºC (desenvolvendo normalmente como se todo o gelo fosse 
derreter, você achará uma temperatura negativa, o que é impossível na prática pois, a temperatura 
inicial do gelo era de 0ºC. Portanto a resposta é 0ºC que será a temperatura de equilíbrio entre a água 
e o gelo. b) m = 125 g (Usando a temperatura de equilíbrio da letra “a” você calcula a quantidade de 
gelo que derreteu.) 

11) a) 15 000 cal     b) 16 600 cal     c) 0ºC     d) 20 g     e) 1180 g     12) B     13) a) 18,8 g    b) 1504 cal 

 

 


