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Lista de Exercícios 

Pré PAS II  
 

Professor: MARCUS VINÍCIUS 

Disciplina:FÍSICA  Assunto: CALORIMETRIA 

 

1. Uma maneira de obter a relação entre uma caloria e um joule é realizar um 

trabalho sobre uma quantidade de água e medir o aumento de sua 

temperatura. O trabalho pode ser medido em joules e a mudança de 

temperatura da água pode ser usada para calcular o número de calorias 

absorvidas (uma vez que o calor específico da água é conhecido). Na 

experiência de Joule, um bloco de massa M = 4,0 kg desce em movimento 

uniforme de uma altura igual a 10 m, fazendo girar paletas colocadas dentro 

de um recipiente com água e provocando, com isso, um aumento de 

temperatura θ = 0,93°C numa quantidade de água de massa m = 0,10 kg. 

Dados g = 9,8 m/s2 e cágua = 1,0 cal/g°C. Despreze as perdas. 

 Em relação ao experimento relatado, julgue os itens que se seguem. 

 O trabalho realizado pela pá sobre a água é de 3,92.102 J. 
 O calor absorvido pela água é de 93 cal. 

 Do experimento, conclui-se que 1,0 cal   4,2 J. 
 Normalmente, num experimento qualquer, o resultado obtido depende do 

cuidado com que ele é realizado e da precisão das medidas efetuadas. 
 joule (J) e caloria (cal) são unidades de energia no S.I. (M.K.S.) 
 

2. (PUC/RJ) – A Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgou recentemente 

um relatório acerca do impacto na saúde humana da radiação emitida pelos 

telefones celulares. Neste relatório, a OMS destaca que sinais emitidos por 

estes aparelhos conseguem penetrar em até 1,0 cm nos tecidos humanos, 

provocando um correspondente aumento da temperatura do corpo. 

Considerando que o corpo humano é formado basicamente por água, estime 

o tempo total de conversação necessário para que um usuário de 60 kg 

tenha um acréscimo de temperatura de 1,0°C. Os sinais emitidos pelos 

celulares têm, em média, uma potência de 0,4 W e só são gerados enquanto 

o usuário fala ao telefone. O calor específico da água vale 1,0 cal/g°C. 

Considere que apenas 50% da energia emitida pelo celular sejam 

responsáveis pelo referido aumento de temperatura (1,0 cal = 4,2 J). 

 

3. (UFCE-modificado) – Dois corpos A e B, idênticos e de mesma massa m 

= 500 g, absorvem calor de uma mesma fonte à razão de 150 cal/min. O 

gráfico da temperatura dos corpos em função do tempo está indicado na 

figura. Durante todo o processo, a pressão se mantém constante e os dois 

corpos não sofrem mudança de estado. Considerando a situação 

apresentada neste problema, julgue os itens a seguir: 
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 A capacidade térmica do corpo A é 30 cal/°C. 
 O calor específico sensível do corpo B é igual ao calor específico sensível 

do corpo A. 
 A capacidade térmica do corpo B é 60 cal/°C. 

 Ao final de 5,0 min, a temperatura do corpo A é de 15°C. 
 A reta de maior inclinação corresponde ao corpo de maior calor específico. 
 O calor específico sensível do corpo A é 0,12 cal/g°C. 

 
4. (UnB/DF – modificado) – Em relação às trocas de calor, julgue os itens a 

seguir, considerando os seguintes dados: calor latente de fusão do gelo = 

80 cal/g; calor de vaporização da água = 540 cal/g; calor específico da 

água = 1,0 cal/g°C; e calor específico do gelo = 0,50 cal/g°C. 

 São necessárias 725 cal para converter 1,0 g de gelo a –10°C em vapor a 
100°C. 

 Um quilograma de mercúrio tem menor capacidade térmica do que 1,0 kg 
de água, pois o calor específico do mercúrio é menor que o da água. 

 Se um corpo A tem o dobro da massa e o dobro do calor específico de um 

corpo B, então, quando A e B recebem a mesma quantidade de calor, as 
variações de temperatura de ambos são iguais. 

 Para que 200 g de pedras de gelo a 0°C sejam derretidos, esfregando-se 
umas contra as outras, é necessário que se realize um trabalho de 160 cal. 
 

5. UnB/DF – modificado – Em um recipiente que não permite troca de calor 

com o meio exterior, colocam-se, à pressão de 1,0 atm, 100 g de água a 

10°C e 200 g de gelo a – 5,0°C e aguarda-se até que a mistura atinja o 

equilíbrio térmico. Julgue os itens a seguir, considerando que o calor 

específico da água no estado líquido = 1,0 cal/g°C, que o calor específico 

do gelo é 0,50 cal/g°C e que o calor latente de fusão do gelo = 80 cal/g. 

 A temperatura final da mistura é igual a 5,0°C. 
 Todo o gelo é derretido. 

 A temperatura final depende das massas de água (líquida) e de gelo e de 
suas temperaturas no momento em que foram misturadas, uma vez 

conhecidas as constantes do enunciado. 
 A temperatura final da mistura é de 0°C. 

 A quantidade de gelo que derrete é de 6,25 g. 
 

6. UnB/DF – Em uma experiência são misturados em um recipiente 100 g de 

água a 60°C e 100 g de água a 20°C. Se se considera que não há perda de 

energia para o meio externo, a fonte quente (água a 60°C) fornecerá Y 

calorias para a fonte fria (água a 20°C). Entretanto, suponha que essa 

experiência não tenha sido realizada adequadamente e que a mistura perca, 

para o meio externo o equivalente a 30% de Y. Sabendo que cágua = 1,0 

cal/g°C, determine a temperatura de equilíbrio da mistura nessas condições, 

dando como resposta seu valor em grau Celsius. 
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GABARITO 

 

1. CCCCE 

2. 350 h 

3. EEEEEC 

4. CCEE  

5. EECCC 

6. 37°C 

 


