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O homem utiliza o fogo para moldar os mais diversos utensílios. Por exemplo, um forno é essencial para o trabalho 

do ferreiro na confecção de ferraduras. Para isso, o ferro é aquecido até que se torne moldável. Considerando que a 

massa de ferro empregada na confecção de uma ferradura é de 0,5 kg, que a temperatura em que o ferro se torna 

moldável é de 520 ºC e que o calor específico do ferro vale 0,1 cal/gºC, assinale a alternativa que fornece a 

quantidade de calor, em calorias, a ser cedida a essa massa de ferro para que possa ser trabalhada pelo ferreiro. 

Dado: temperatura inicial da ferradura: 20 ºC. 

a) 25 

b) 250 

c) 2500 

d) 25000 

e) 250000



Para elevar a temperatura de 200 g de uma certa substância, de calor específico igual a 0,6cal /gºC , de 20°C para 

50°C, será necessário fornecer-lhe uma quantidade de energia igual a:

a) 120 cal b) 600 cal c) 900 cal d) 1800 cal e) 3600 cal



Um corpo de 500 g que se encontra a uma temperatura inicial de 25 ºC recebe de um aquecedor

uma quantidade de calor sensível igual a 5000 cal, atingindo uma temperatura de 30 ºC ao final

do processo de aquecimento. Determine o calor específico desse corpo.

a) 0,005 cal/gºC

b) 0,2 cal/gºC

c) 1,0 cal/gºC

d) 2,0 cal/gºC

e) 2,5 cal/gºC



Uma bola de ferro e uma bola de madeira, ambas com a mesma massa e a mesma temperatura, 
são retiradas de um forno quente e colocadas sobre blocos de gelo.

Marque a opção que descreve o que acontece a seguir.
(A) A bola de metal esfria mais rápido e derrete mais gelo.
(B) A bola de madeira esfria mais rápido e derrete menos gelo.
(C) A bola de metal esfria mais rápido e derrete menos gelo.
(D) A bola de metal esfria mais rápido e ambas derretem a mesma quantidade de gelo.

(E) Ambas levam o mesmo tempo para esfriar e derretem a mesma quantidade de gelo.



Um corpo com 10,0 g de massa tem capacidade térmica igual a 20,0 cal/ºC. Determine o seu 

calor específico.

a) 200,0 cal/g.ºC

b) 0,2 cal/g.ºC

c) 10,0 cal/g.ºC

d) 2,0 cal/g.ºC

e) 20,0 cal/g.ºC

Um corpo precisa receber 2500 cal de calor sensível para ter sua temperatura variada em 10 ºC.

Determine sua capacidade térmica.

a) 250 cal/ºC

b) 25 cal/ºC

c) 2500 cal/ºC

d) 150 cal/ºC

e) 50 cal/ºC



Júlia coloca uma esfera de cobre e uma de alumínio, ambas de mesma massa e à mesma temperatura, sobre um 

bloco de gelo. Após um certo tempo, ela observa que essas esferas permanecem em equilíbrio nas posições 

indicadas nesta figura

Todas as dimensões estão representadas em escala na figura. 

Sejam dCu e dAl as densidades e cCu e cAl os calores específicos, respectivamente, do cobre e do alumínio. 

Com base nessas informações, é CORRETO afirmar que 

A) dCu < dAl e cCu > cAl . 

B) dCu > dAl e cCu < cAl . 

C) dCu < dAl e cCu < cAl . 

D) dCu > dAl e cCu > cAl



1. Assinale a alternativa falsa:

A) A capacidade térmica de um corpo é função de sua massa.

B) Quando recebido por um corpo, o calor sensível produz apenas variação de temperatura.

C) O calor específico sensível é uma característica do material de que é feito o corpo, não dependendo

da sua massa.

D) A capacidade térmica de um corpo indica a quantidade de calor que cada unidade de massa desse

corpo necessita para sua temperatura variar por unidade.

E) O valor da capacidade térmica de um corpo depende do material de que este é feito.



1. O calor específico sensível de uma substância indica o valor:

A) do seu ponto de ebulição ao nível do mar;

B) da capacidade térmica de um corpo feito com essa substância;

C) da quantidade de calor necessária para elevar de um grau Celsius a temperatura de um grama

dessa substância;

D) de sua condutividade térmica no estado sólido;

E) da quantidade de calor necessária para fundir um grama dessa substância.



O calor específico da água é 1 cal/g.°C (uma caloria por grama grau Celsius). Isso significa 

que:

a) para se aumentar a temperatura em um grau Celsius de um grama de água, deve-se 

fornecer um caloria.

b) para se diminuir a temperatura em um grau Celsius de um grama de água, deve-se 

fornecer um caloria.

c) para se diminuir a temperatura em um grau Celsius de um grama de água, devem-se retirar 

10 calorias.

d) para se aumentar a temperatura em um grau Celsius de um grama de água, deve-se retirar 

um caloria.



Massas iguais de cinco líquidos distintos, cujos calores específicos estão dados na tabela adiante, 

encontram-se armazenadas, separadamente e à mesma temperatura, dentro de cinco recipientes com 

boa isolação e capacidade térmica desprezível.

Se cada líquido receber a mesma quantidade de calor, suficiente apenas para aquecê-lo, mas sem 

alcançar seu ponto de ebulição, aquele que apresentará temperatura mais alta, após o aquecimento, 

será:

a) a água.

b) o petróleo.

c) a glicerina.

d) o leite.

e) o mercúrio.



Uma fonte térmica fornece 55 cal/s com potência constante. Um corpo de massa 100 g absorve 

totalmente a energia proveniente da fonte e tem temperatura variando em função do tempo, 

conforme o gráfico abaixo.

A capacidade térmica desse corpo e o calor específico da substância de que é constituído são, 
respectivamente, iguais a:

a) 2,2 cal/°C e 0,022 cal/g °C.

b) 2,2 cal/°C e 0,22 cal /g °C.

c) 2,2 cal/°C e 2,2 cal/g °C.
d) 22 cal /°C e 0,22 cal/g °C.

e) 22 cal/°C e 0,022 cal/g °C.



A quantidade de calor que se deve fornecer a 1kg de uma substância para elevar sua 

temperatura de 5oC é igual a 3,000cal. Qual o calor específico da substância no intervalo de 
temperatura considerado?




