
 

EXERCÍCIOS – 2º COLEGIAL  FÍSICA – RAUSSON  

 

 

 

01. 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. 

 

02. Uma garrafa térmica contém água a 60 °C. O conjunto garrafa 

térmica + água possui capacidade térmica igual a 80 cal/°C. O sistema é 

colocado sobre uma mesa e após algum tempo sua temperatura diminui 

para 55 °C. Qual foi a perda de energia térmica para o ambiente nesse 

intervalo de tempo? 

 

03. Para o aquecimento de 500 g de água, de 20 °C a 100 °C, utilizou-se 

uma fonte térmica de potência 200 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. Uma fonte térmica foi utilizada para o aquecimento de 1,0 L de água 

(1 000 g) da temperatura ambiente (20 °C) até o ponto de ebulição (100 

°C) num intervalo de tempo igual a 1 min 40 s com rendimento de 100%. 

Sendo o calor específico da água igual a 1,0 cal/g °C, qual o valor da 

potência dessa fonte? 

 

05. Uma fonte térmica de potência constante fornece 50 cal/min para 
uma amostra de 100 g de uma substância. 
 

 
 

O gráfico fornece a temperatura em função do tempo de aquecimento 
desse corpo. Qual o valor do calor específico do material dessa 
substância? 
 

06. Um bom chuveiro elétrico, quando ligado na posição “inverno”, 

dissipa uma potência de 6,4 kW, fornecendo essa energia à água que o 

atravessa com vazão de 50 gramas por segundo. Se a água, ao entrar no 

chuveiro, tem uma temperatura de 23 °C, qual a sua temperatura na 

saída? 

Dado: calor específico da água = 1,0 cal/g °C; 1 cal = 4 J. 

 

07. Em Fortaleza, um fogão a gás natural é utilizado para ferver 2,0 L de 

água que estão a uma temperatura inicial de 19 °C. Sabendo que o calor 

de combustão do gás é de 12 000 cal/g, que 25 % desse calor é perdido 

para o ambiente, que o calor específico da água vale 1,0 cal/g °C e que a 

densidade absoluta da água é igual a 1,0 g/cm3, que massa mínima de 

gás foi consumida no processo? 

 

08. O carvão, ao queimar, libera 6 000 cal/g. Queimando 70 g desse 

carvão, 20 % do calor liberado é usado para aquecer, de 15 °C, 8,0 kg de 

um líquido. Não havendo mudança do estado de agregação, qual o valor 

do calor específico desse líquido? 

 

09. O calor específico do cobre é igual a 0,09 cal/g °C. Se em vez de 

usarmos a escala Celsius usássemos a escala Fahrenheit, quanto valeria 

esse calor específico?  

 

10. Em um forno de micro-ondas João colocou um vasilhame com 1,5 kg 

de água a 20 °C. Mantendo o forno ligado por 10 minutos, a temperatura 

da água aumentou para 80 °C. A representação gráfica do desempenho 

do forno indicada pelo calor fornecido (calorias) em função do tempo 

(segundos) é mais bem representada pela linha: 

 

 
 

(Considere que toda a energia produzida pelo forno foi absorvida pela 

água na forma de calor e que o calor específico da água = 1 cal/g °C.) 

 

a) A.  

b) B.  

c) C.  

d) D.  

e) E. 

 

 

Respostas 

01. a) 33,6 cal/°C; b) 0,056 cal/g °C 

02. 400 cal  

03. 3 min 20 s 

04. 800 cal/s 

05. 0,25 cal/g °C 

06. 55 °C 

07. 18 g  

08. 0,70 cal/g °C 

09. 0,05 cal/g °F 

10. D  


