
 

 

Tarefa 14 professor Moisés 
 

Frente B 
Exercícios 1 e 2 da videoaula de 29/04. 
  
03. Qual massa de gelo a 0 ºC deve ser misturada com 100 g de água a 80 ºC, para que a temperatura de 

equilíbrio seja de 20 ºC? Sabendo-se que o calor específico da água vale      1 cal/g.ºC e que o calor 
latente de fusão da água vale 80 cal/g. 

 
04. Sob pressão normal, 100 g de gelo a -20 ºC recebem 10000 calorias. Qual a temperatura da água obtida? 

Dados: calor específico sensível do gelo = 0,50 cal/g.ºC  
Dados: calor específico latente de fusão do gelo = 80 cal/g  
Dados: calor específico sensível da água = 1,0 cal/g.ºC 

 
05. Considere uma certa massa de gelo a ºC. Para fazer com que esta massa atinja a temperatura de 100 ºC 

no estado líquido, é necessário fornecer-lhe Q1 calorias. Para transformar essa mesma massa de água a 
100 ºC em vapor d'água a 100 ºC, é necessária uma quantidade de calor igual a Q2. Sabendo que o calor 
específico latente de fusão do gelo é 80 cal/g, que o valor do calor específico sensível da água é 1,0 
cal/g.ºC e que o valor do calor específico de vaporização da água é 540 cal/g, calcule o valor da 
razão Q2/Q1. 

 
06. Dispõe-se de água a 80 ºC e gelo a 0 ºC. Deseja-se obter 100 g de água a uma temperatura de 40 ºC 

(após o equilíbrio), misturando água e gelo em um recipiente isolante e com capacidade térmica 
desprezível. Sabe-se que o calor específico latente de fusão do gelo é 80 cal/g e o calor específico sensível 
da água é 1,0 cal/g.ºC. 
A massa de gelo a ser utilizada é igual a? 

 
07. Um bloco de gelo, de massa 10 g, é retirado de um congelador a -16 ºC e colocado num calorímetro ideal, 

contendo 50 g de água a 26 ºC. Quanto vale a temperatura final de equilíbrio térmico é, em ºC? 
Dados: calor específico sensível do gelo = 0,50 cal/g.ºC  
Dados: calor específico latente de fusão do gelo = 80 cal/g  
Dados: calor específico sensível da água = 1,0 cal/g.ºC 

 
08. Num calorímetro de capacidade térmica desprezível, misturam-se 60 g de gelo a -40 °C com 80 g de água 

a uma temperatura θ. Qual deve ser o valor de θ para que no final tenhamos massas iguais de gelo e 
água? 
Dados: 
Calor específico do gelo: 0,50 cal/g °C 
Calor específico da água: 1,0 cal/g °C 
Calor latente de fusão do gelo: 80 cal/g 
Calor latente de solidificação da água: -80 cal/g 

 
09. No interior de uma cavidade existente num grande bloco de gelo, à temperatura de  0 °C, é colocada uma 

pequena esfera de ferro de massa 100 g à temperatura de 40 °C. Desprezadas as perdas de calor para o 
ambiente, determine a quantidade de água que se forma na cavidade quando se estabelece o equilíbrio 
térmico. O calor específico do ferro é 0,113 cal/g.ºC e o calor latente de fusão do gelo é 80 cal/g. 

 
10. Uma esfera de cobre de massa 270 g e à temperatura de 200 ºC é colocada num recipiente contendo água 

em ebulição a 100 ºC. Atingido o equilíbrio térmico, observa-se que ainda existe água no recipiente. Qual é 
a massa de água que vaporizou? 

 

Dados: 
calor específico do cobre 0,094 cal/g.ºC 
calor latente de vaporização da água 540 cal/g. 


