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Exercícios  8° Ano – Física – Prof. Gabriel 
 

LISTA 04 

1. O café é uma das bebidas mais consumidas no mundo. O Brasil ainda é um dos maiores 

exportadores desta rubiácea. Ao saborear uma xícara desta bebida em uma cafeteria da 

cidade, André verificou que a xícara só estava morna. O café foi produzido a 100,00 °C. A 

xícara era de porcelana cujo calor específico c = 0,26 cal / g°C e sua temperatura antes do 

contato com o café era de 25,00 °C. Considerando o calor específico do café de c = 1,0 cal /g 

°C, a massa da xícara m = 50,00 g e a massa do café m = 150,00 g, a temperatura 

aproximada da xícara detectada por André, supondo já atingido o equilíbrio térmico e 

considerando não ter havido troca de calor com o ambiente, era:  

a) 94,00 °C b) 84,00 °C c) 74,00 °C d) 64,00 °C e) 54,00 °C 

 

 

2. Um sistema é constituído por uma pequena esfera metálica e pela água contida em um 

reservatório. Na tabela, estão apresentados dados das partes do sistema, antes de a esfera ser 

inteiramente submersa na água. Determine a temperatura final da esfera, em graus Celsius, 

após o equilíbrio térmico com a água do reservatório, é cerca de:  

 

a) 20  

b) 30  

c) 40  

d) 50  

 

3. 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 
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d) 38°C 

e) 36°C 

 

4. Dona Joana é cozinheira e precisa de água a 80 ºC para sua receita. Como não tem um 

termômetro, decide misturar água fria, que obtém de seu filtro, a 25 ºC, com água fervente. 

Só não sabe em que proporção deve fazer a mistura. Resolve, então, pedir ajuda a seu filho, 

um excelente aluno em física. Após alguns cálculos, em que levou em conta o fato de morarem 

no litoral, e em que desprezou todas as possíveis perdas de calor, ele orienta sua mãe a 

misturar um copo de 200 mL (200g) de água do filtro com uma quantidade de água fervente, 

em mL, igual a 

(A) 800. 

(B) 750. 

(C) 625. 

(D) 600. 

(E) 550. 

 

5. Para se determinar o calor específico de uma liga metálica, um bloco de massa 500 g dessa 

liga foi introduzido no interior de um forno a 230 °C. Estabelecido o equilíbrio térmico, o bloco 

foi retirado do forno e colocado no interior de um calorímetro de capacidade térmica 80 cal/°C, 

contendo 400 g de água a 20 °C. A temperatura final de equilíbrio foi obtida a 30 °C. Nessas 

condições, o calor específico da liga, em cal/g · °C vale: 

a) 0,048.  

b) 0,036.  

c) 0,030.  

d) 0,36. 

e) 0,40. 

(Dado: calor específico da água = 1,0 cal/g · °C.) 

 


