
 

 

Tarefa mínima -  8° Ano 
 
01. Uma substância de massa 200g absorve 5000 cal durante a sua ebulição.  Calcule o calor latente de 

vaporização. 
 
02. Sabe-se que para elevar a massa de ferro de 50ºC para 70ºC foi necessária uma quantidade de calor de 

440cal. Qual a massa de ferro usada nesse processo? 
(  0,11 cal/g.°C). 

 
03. Uma fonte com potência de 500 cal/min aquece 2.000g de um líquido que tem calor específico sensível 

igual a 0,5cal/gº C. A temperatura inicial do líquido é de 20 °C e o tempo gasto foi de 5 min.  Determine a 
temperatura que este líquido atingiu. 

 
04. 1000 gramas de glicerina, de calor específico 0,6 cal/g.°C, inicialmente a 20ºC, recebe 12000 calorias de 

uma fonte. Determine a temperatura final da glicerina. 
 
05. Uma fonte térmica fornece, em cada minuto, 20 calorias. Para produzir um aquecimento de 20ºC para 

50ºC em 50 gramas de um líquido, são necessários 15 minutos. Determine o calor específico do líquido. 
 
06. Determine qual a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 200 g de uma certa 

substância, de calor específico igual a 0,6cal / g °C, de 20°C para 50°C. 
 
07. 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, 
determine a quantidade de energia, em quilocalorias (kcal), que o corpo dessa pessoa gastou para elevar 
sua temperatura até este estado febril. 
Dado: calor específico da água c = 1,0 cal/g °C 

 
08. Um líquido é aquecido através de uma fonte térmica que provê 50,0 cal por minuto. Observa-se que 200 g 

deste líquido se aquecem de 20,0 °C em 20,0 min. Qual é o calor específico do líquido, medido em cal/(g 
°C)? 

 
 


