


01. Uma garrafa térmica contém água a 70 °C. O conjunto garrafa térmica + água possui capacidade térmica

igual a 50 cal/°C. O sistema é colocado sobre uma mesa e após algum tempo sua temperatura diminui para

25 °C. Qual foi a perda de energia térmica para o ambiente nesse intervalo de tempo?



02. Um bloco de 600 g de prata, inicialmente a 20 °C, é aquecido até 70 °C, ao receber 1 680 calorias. 
Determine:

a) a capacidade térmica desse bloco de prata;
b) o calor específico da prata.



03. Para o aquecimento de 400 g de água, de 20 °C a 100 °C, utilizou-se uma fonte térmica de potência 100

cal/s. Sendo o calor específico da água igual a 1,0 cal/g °C, quanto tempo demorou esse aquecimento, se o

rendimento foi de 100 %?



04. O gráfico mostra a variação de temperatura em função do tempo de uma massa de água que está sendo

aquecida por uma fonte de calor cuja potência é 35 cal/s. Supondo que todo o calor gerado pela fonte seja

absorvido pela água, calcule a massa da água, em gramas, que foi aquecida.

Dado: calor específico da água: 1,0 cal/g °C



05. Um recipiente de volume V está cheio de um líquido a 20 °C. Aquecendo-se o conjunto a 70 °C,

transbordam 5,0 cm3 de líquido. Esses 5,0 cm3 correspondem:

a) à dilatação real do líquido;

b) à dilatação aparente do líquido;

c) à soma da dilatação real com a dilatação aparente do líquido;

d) à diferença entre a dilatação real e a dilatação aparente do líquido;

e) a três vezes a dilatação real do líquido.



06. Um recipiente de vidro de 150 cm3 está completamente cheio de um líquido a 20 °C.

Aquecendo-se o conjunto a 120 °C, transbordam 5 cm3 do líquido. Qual o coeficiente de

dilatação volumétrica aparente desse líquido?



07. (Mack-SP) Em uma experiência, para determinarmos o coeficiente de dilatação linear do vidro, tomamos

um frasco de vidro de volume 1 000 cm3 e o preenchemos totalmente com mercúrio (coeficiente de dilatação

volumétrica = 1,8 · 10–4 °C–1). Após elevarmos a temperatura do conjunto de 100 °C, observamos que 3,0 cm3

de mercúrio transbordam. Dessa forma, podemos afirmar que o coeficiente de dilatação linear do vidro que

constitui esse frasco vale:

a) 5,0 · 10–1 °C–1.

b) 4,0 · 10–1 °C–1.

c) 3,0 · 10–1 °C–1.

d) 2,0 · 10–1 °C–1.

e) 1,0 · 10–1 °C–1.


