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ASSUNTO: Atividades 3ª série – FÍSICA – Gomides 

 
Lista 01 

 
01. (Famerp 2020)  Colocou-se certa massa de água a 80 C  em um recipiente de alumínio de massa 420 g  que estava 

à temperatura de 20 .C  Após certo tempo, a temperatura do conjunto atingiu o equilíbrio em 70 .C  Considerando 
que a troca de calor ocorreu apenas entre a água e o recipiente, que não houve perda de calor para o ambiente 
e que os calores específicos do alumínio e da água sejam, respectivamente, iguais a 29,0 10 ( ) J kg C  e 

34,2 10 ( ), J kg C  a quantidade de água colocada no recipiente foi  
a) 220 .g     
b) 450 .g     
c) 330 .g     
d) 520 .g     
e) 280 .g     

 
02. (Famema 2020)  Considere que um fogão forneça um fluxo constante de calor e que esse calor seja inteiramente 

transferido da chama ao que se deseja aquecer. O calor específico da água é 1,00 ( ) cal g C  e o calor específico 
de determinado óleo é 0,45 ( ) cal g C  Para que 1.000 g  de água, inicialmente a 20 ,C  atinja a temperatura de 
100 ,C  é necessário aquecê-la por cinco minutos sobre a chama desse fogão. Se 200 g  desse óleo for aquecido 
nesse fogão durante um minuto, a temperatura desse óleo será elevada em, aproximadamente,  
a) 120 .C     
b) 180 .C     
c) 140 .C     
d) 160 .C     
e) 100 .C     

 
03. (Efomm 2020)  Em um recipiente termicamente isolado, 100 g  de gelo, a 20 , C  e 300 g  de água, a 65 ,C  são 

misturados. Após se alcançar o equilíbrio térmico, a temperatura da mistura é de aproximadamente 
 

Dados: calor específico da água: 1,0 ;cal g K  calor específico do gelo: 0,53 ;cal g K  calor de fusão da água: 
79,5 cal g   
a) 0 C       b) 13 C      c) 20 C       d) 26 C      e) 32 C     

 
04. (Unifesp 2019)  A figura representa um calorímetro de fluxo, cuja função é medir o calor específico de determinado 

líquido de densidade 3800 .kg m  Esse líquido flui pelo aparelho com uma vazão constante de 3 min ,L  entra à 
temperatura 1 25  C  e sai à temperatura 2 30 ,  C  depois de ter sido aquecido por um aquecedor de potência 
constante de 320 .W  

 
 
Considere que todo calor fornecido pelo aquecedor seja absorvido pelo líquido. 
a) Calcule a energia térmica, em ,J  dissipada pelo aquecedor, necessária para aquecer 6 L  do líquido. 

b) Determine o calor específico do líquido, em .
 
J

kg C
  



A impressão deste material não é obrigatória. 

05. (Unesp 2019)  Define-se meia-vida térmica de um corpo 1 2( )t  como o tempo necessário para que a diferença de 
temperatura entre esse corpo e a temperatura de sua vizinhança caia para a metade. 

 

 
 

Considere que uma panela de ferro de 2 ,kg  inicialmente a 110 ,C  seja colocada para esfriar em um local em que 
a temperatura ambiente é constante e de 30 .C  Sabendo que o calor específico do ferro é 0,1 ( ) , cal g C  a 
quantidade de calor cedida pela panela para o ambiente no intervalo de tempo de três meias-vidas térmicas da 
panela é  
a) 16.000 .cal     
b) 14.000 .cal     
c) 6.000 .cal     
d) 12.000 .cal     
e) 8.000 .cal     

 
06. (Mackenzie 2019)  Nas engenharias metalúrgica, mecânica e de materiais, o processo de têmpera é muito utilizado 

para conferir dureza aos materiais. Esse processo consiste em submeter o material a um resfriamento brusco 
após aquecê-lo acima de determinadas temperaturas. Isso causa o surgimento de tensões residuais internas, 
provocando um aumento da dureza e resistência do material. 
 

Nos laboratórios da Universidade Presbiteriana Mackenzie um aluno deseja realizar a têmpera de uma barra de 
ferro, cuja massa vale 1000 .g  A peça é então colocada em um forno de recozimento durante o tempo suficiente 
para que ocorra o equilíbrio térmico. Em seguida é retirada e rapidamente imersa em um tanque com 10.000 g  de 
óleo, cujo calor específico sensível vale 0,40 .cal g C  Sabendo-se que o calor específico sensível do ferro tem valor 
aproximado de 0,11 ,cal g C  e que a temperatura do óleo muda de 28 C  para 38 ,C  a temperatura do forno no 

momento em que a barra é retirada vale aproximadamente, em C   
a) 100     
b) 200     
c) 300     
d) 400     
e) 500     

 
07. (Efomm 2019)  Dona Marize, numa noite fria de inverno, resolveu fazer café. Entretanto, percebeu que não havia 

água para fazer o café. Dona Marize teve uma ideia, pegou cubos de gelo do congelador de massa total 1,5 kg  a 
8 C  e com o calor fornecido por um ebulidor, transformou-os em água a 90 ,C  num intervalo de tempo de 700 .s  

O ebulidor foi ligado a uma fonte de tensão contínua de 150 .V  Determine o valor da resistência elétrica do ebulidor 

em ohms, supondo que 60%  da potência elétrica dissipada no resistor seja aproveitada para a realização do café.  
a) 2,26       
b) 4,45       
c) 6,63       
d) 8,62       
e) 10,40     
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08. (Eear 2019)  Duas porções de líquidos A e B, de substâncias diferentes, mas de mesma massa, apresentam valores 
de calor específico respectivamente iguais a 0,58  cal g C  e 1,0 . cal g C  Se ambas receberem a mesma quantidade 
de calor sem, contudo, sofrerem mudanças de estado físico, podemos afirmar corretamente que:   
a) a porção do líquido A sofrerá maior variação de temperatura do que a porção do líquido B.    
b) a porção do líquido B sofrerá maior variação de temperatura do que a porção do líquido A.    
c) as duas porções, dos líquidos A e B, sofrerão a mesma variação de temperatura.    
d) as duas porções, dos líquidos A e B, não sofrerão nenhuma variação de temperatura.    

 
09. (Mackenzie 2019)  Anelise lava a sua garrafa térmica com água filtrada, à temperatura de 20 .C  Coloca então, 

na garrafa, uma porção de 200 g  de café que acabara de coar, a uma temperatura inicial 0.  Considerando-se a 
capacidade térmica da garrafa 100 ,cal C  o calor específico sensível do café 1,0 cal g C  e, após algum tempo, a 
temperatura de equilíbrio do sistema garrafa/café ter atingido 60 ,C  pode-se afirmar que o valor de 0 ,  em ,C  
é  
a) 30      b) 40      c) 60      d) 70      e) 80     

 
10. (Ime 2019) 

 

 
                              Figura 1                                                                            Figura 2 
 

A Figura 1 ilustra um tanque industrial contendo duas entradas e uma saída, além de um circuito de aquecimento. 
A temperatura do líquido no interior do tanque deve ser controlada, a fim de alimentar o processo industrial 
conectado na saída do tanque. O agitador mistura continuamente os líquidos que chegam pelas entradas, de 
maneira que o volume total de líquido dentro do tanque esteja sempre numa única temperatura. A perda térmica 
do tanque pode ser desprezada.  
 

Considere o tanque inicialmente vazio, com a válvula de saída fechada e o sistema de aquecimento desligado. 
Em 0t  a válvula da entrada 1 é aberta com uma vazão de água de 1 minL  à temperatura de 10 C  e a válvula 
da entrada 2 com uma vazão de água de 0,25 minL  à temperatura de 30 .C  Nessas condições, determine:  
a) a temperatura da água no interior do tanque em 50 min;t   
b) a temperatura da água no interior do tanque em 150 min,t  se o circuito de aquecimento é ligado em 50 mint  

e a potência dissipada na resistência 
22 , ,RR P  varia de acordo com o gráfico da Figura 2; e  

c) a tensão FV  que deverá ser ajustada na fonte para manter a temperatura da água na saída em 22 C  após 
um longo tempo de funcionamento do sistema ( 150 min),t  sabendo que a válvula da entrada 2 foi fechada, 
o volume no interior do tanque encontra-se nessa mesma temperatura de 22 C  e a válvula de saída foi 
aberta com a mesma vazão da válvula da entrada 1.  

 
Dados:  – 1 2 ; R  

– 2 10 ; R  
– 1 4,2 ;cal J  
– calor específico da água ( ) 1 ; c cal g C  e  

– densidade da água 1 . kg L   
 


