
 

 

Tarefa Mínima 10 – 8º Ano – Física 
Professor Yuri 

 
01. Tem-se 300 g de um certo líquido à temperatura de 30°C. Fornecendo-se 600 cal diretamente a esse 

líquido, sua temperatura sobe para 35°C. Sabe-se que esse fenômeno é regido pela expressão Q = 
m.cp.∆T. Pede-se o valor do calor específico do líquido. 

 
02. Um líquido está a -10°C. Se o calor específico desse líquido é 0,5 cal/g.°C, uma fonte que fornece 50 

cal/min deverá aquecer 100 g desse líquido até atingir 30°C em: 
a)  10 min         
b)  25 min            
c)  40 min            
d)  50 mim          
e)  nenhuma das anteriores 

 
03. Sendo Ls = -80 cal/g o calor latente de solidificação da água, calcule quantas calorias devem perder 600 g 

de água líquida, a 20°C, até sua total solidificação. O calor específico da água é 1 cal/g.°C. 
 
04. Quantas calorias são necessárias para transformar 100 g de gelo, a -20°C, em água a 60°C? O gelo se 

funde a 0°C, tem calor específico 0,5 cal/g.°C e seu calor latente de fusão é 80 cal/g. O calor específico da 
água é 1 cal/g.°C. Construa a curva de aquecimento do sistema. 

 
05. Temos 50 g de vapor de água a 120°C. Que quantidade de calor deve ser perdida até o sistema ser 

formado por 50 g de água líquida a 70°C? Sabe-se que o vapor se condensa a 100°C com calor latente Lc 
= -540 cal/g. Os calores específicos valem     0,48 cal/g.°C para o vapor e 1,0 cal/g.°C para o líquido.  

 
06. Uma fonte térmica que fornece 100 cal/min leva uma hora para fundir, á temperatura de fusão, um sólido 

de calor latente de fusão 150 cal/g. Determine a massa do sólido. 
 
07. Numa panela de pressão, a água entra em ebulição a 120°C. Quantas calorias são necessárias para 

aquecer e depois vaporizar totalmente 70 g de água, cuja temperatura inicial é 50°C? O calor latente de 
vaporização da água a 120°C vale 523,1 cal/g e o calor específico médio da água líquida é igual a 1 
cal/g.°C. 

 
08. No alto do Monte Everest, a água ferve a 75°C. Calcule quantas calorias devem ser recebidas por 100 g de 

água inicialmente a 10°C até a total vaporização. O calor latente de vaporização da água a 75°C é 554 
cal/g. 

 
09. A quantidade de calor necessária para transformar 200 g de gelo a 0°C em água a 20°C é, em calorias: 

(Dados: calor de fusão do gelo = 80 cal/g; calor específico da água = 1 cal/g°C.) 
a)  2000   
b)  4000   
c)  8000   
d)  16000  
e)  20000 

 
10. Determine a temperatura de equilíbrio nos casos a seguir: 

a) Misturam-se 20g de água a 0°C com 80g de água a 100°C.  
Dados:   

b)  Misturam-se 180g de água a 20°C com 120g de água a 80°C.  
Dados:   

 
 
 


