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Lista 03 

 
01. Acerca do equilíbrio térmico, assinale as alternativas corretas, com V para verdadeiro e F para falso: 

I. Para que ocorra o equilíbrio térmico, é necessário que a quantidade de calor contida nos corpos 
seja igual. 

II. O equilíbrio térmico ocorre quando as temperaturas entre dois ou mais corpos igualam-se. 
III. O calor sempre flui espontaneamente dos corpos mais quentes para os corpos de menor 

temperatura. 
IV. Em um sistema termodinamicamente isolado, a soma das quantidades de calor é nula. 

 
São verdadeiras: 
a) Todas as alternativas 
b) I, II e III 
c) II, III e IV 
d) III e IV 
e) III e IV 

 
02. Em uma xícara contendo 150 g de chá a 70 ºC, adiciona-se 50 g de água a 10 ºC. Considerando que 

a xícara tenha capacidade térmica desprezível e que não ocorrem trocas de calor entre o líquido e o 
ar, determine a temperatura de equilíbrio do sistema. 
 
Dados: calor específico da água e do chá: c = 1,0 cal/gºC 
 
a) 45 ºC 
b) 55 ºC 
c) 75 ºC 
d) 60 ºC 
e) 25 ºC 

 
03. Em um calorímetro de capacidade térmica desprezível, foram misturados 200 g de água, inicialmente 

a 20 °C, e 400 g de ouro, inicialmente a 80°C. Sabendo que os calores específicos da água e do ouro 
são, respectivamente, 1 cal/g°C e 0,03 cal/g°C. Determine a temperatura final aproximada da mistura. 
a) 24 °C 
b) 20 °C 
c) 30 °C 
d) 38 °C 
e) 36 °C 

 
04. Quando misturamos 1,0 kg de água (calor específico sensível = 1,0 cal/g °C) a 70 °C com 2,0 kg de 

água a 10 °C, obtemos 3,0 kg de água a: 
a) 10 °C 
b) 20 °C 
c) 30 °C 
d) 40 °C 
e) 50 °C 

 
05. Quando dois corpos de materiais diferentes estão em equilíbrio térmico, isolados do meio ambiente, 

pode-se afirmar que: 
a) o mais quente é o que possui menor massa. 
b) apesar do contato, suas temperaturas não variam. 
c) o mais quente fornece calor ao mais frio. 
d) o mais frio fornece calor ao mais quente 
e) suas temperaturas dependem de suas densidades. 


