
 

3º ANO FÍSICA - EDSON 

 

 

 

CALORIMETRIA 
 
Q.01- 240 g de água (calor específico igual a 1 cal/g.ºC) são aquecidos 
pela absorção total de 200 W de potência na forma de calor. 
Considerando J 4  cal 1 = , o intervalo de tempo necessário para essa 

quantidade de água variar sua temperatura em 50 °C será de 
A) 1 minuto.   
B) 3 minutos. 
C) 2 minutos.   
D) 4 minutos. 
 
Q.02- Para tentar descobrir com qual material sólido estava lidando, 
um cientista realizou a seguinte experiência: em um calorímetro de 
madeira de 5 kg e com paredes adiabáticas foram colocados 3 kg de 
água. Após certo tempo, a temperatura medida foi de 10°C, a qual se 
manteve estabilizada. Então, o cientista retirou de um forno a 540°C 
uma amostra desconhecida de 1,25 kg e a colocou dentro do 
calorímetro. Após um tempo suficientemente longo, o cientista 
percebeu que a temperatura do calorímetro marcava 30°C e não se 
alterava (ver figura abaixo). 

 
Sem considerar as imperfeições dos aparatos experimentais e do 
procedimento utilizado pelo cientista, assinale a alternativa que indica 
qual elemento da tabela acima o cientista introduziu no calorímetro. 
 
A) Chumbo B) Alumínio C) Ferro  D) Vidro 
 
Q.03- Em um laboratório, dispõe-se de quatro amostras de ligas de 
materiais diferentes, cada uma com massa de 500g. Quando essas 
amostras são aquecidas, suas temperaturas variam conforme os 
gráficos a seguir. 

 

 
 
 

Na realização de um experimento, foi tomada uma dessas amostras, 
que estava inicialmente à temperatura de 25°C, e mergulhada em uma 
porção de 200 g de água pura, à temperatura inicial de 10°C. Aguardou-
se o equilíbrio térmico, que ocorreu à temperatura de 20°C, 
desprezando-se perdas de calor entre os corpos e o meio. Considere 
que o calor específico da água é 1 cal/g.°C.  
A partir da situação descrita, é correto afirmar que a amostra usada foi 
a  
 
A) III.   B) II.   C) I.   D) IV.  
 
Q.04-   Analise as afirmações abaixo e assinale a INCORRETA. 
A) A temperatura normal do corpo humano é de cerca de 37°C; esta 

temperatura corresponde na escala Kelvin a 310K. 
B) Um carro estava estacionado ao Sol com o tanque de gasolina 

completamente cheio. Depois de um certo tempo, em virtude da 
elevação de temperatura, uma certa quantidade de gasolina 
entornou. Essa quantidade representa a dilatação real que a 
gasolina sofreu. 

C) Um pássaro eriça (arrepia) suas penas para manter o ar entre elas, 
evitando, assim, que haja transferência de calor de seu corpo para 
o ambiente. 

D) Enchendo-se demasiadamente uma geladeira haverá dificuldade 
para a formação de correntes de convecção. 

 
Q.05- Num caldeirão de ferro com 10kg de massa, inicialmente a 10°C, 
são colocados 20kg de água também a 10°C. O calor específico do ferro 
é 460 J/kg°C e o da água 4.200 J/kg°C. Uma fonte térmica deverá 
transmitir calor a esse caldeirão para aquecê-lo, juntamente com a 
água, até 100°C. Considerando que todo o calor liberado pela fonte 
será absorvido apenas pelo caldeirão e pela água, qual será essa 
quantidade de calor, em kJ? 
 
A) 3.420  B) 4.140  C) 7.560  D) 7.974 
 
Q.06-  Através de placas de captação instaladas sobre o telhado, é 
possível usar a energia solar no aquecimento de água, tanto para uso 
doméstico quanto para uso comercial que requeiram pequenos ou 
grandes volumes de água aquecidos a até 70°C. 

(Fonte: http://www.ecocasa.com.br/solucoes-para- 
construcaosustentavel-da-ecocasa.asp) 

 
Considere a situação em que o equipamento descrito no texto seja 
utilizado para aquecer 300 L de água por dia, de modo a garantir o 
abastecimento de uma família de 4 pessoas. Admitindo que a potência 
absorvida pelas placas captadoras seja de 3 kW e que seja inteiramente 
utilizada para o aquecimento da água, o tempo necessário para o 
equipamento aquecer a água contida no reservatório de 5°C até 65°C é, 
em h, igual a: 
Dados: calor específico da água = 4200 J/kg.°C 
             massa específica da água = 1 kg/L 
 
A) 4  B) 5  C) 5  D) 7 
 
Q.07- Uma amostra de 500 ml de água pura está inicialmente na 
temperatura normal do corpo humano (37°C). Uma segunda amostra 
de água pura com volume 1litro e na temperatura 100ºC é adicionada à 
amostra inicial de água. Considerando que só ocorrem trocas térmicas 
entre as amostras de água, a temperatura final da mistura será:  
A) 37° C   B) 73°C   C) 79°C   D) 67°C  
 
 
 
 
 
 
 



 

3º ANO FÍSICA - EDSON 

 

 

 

Q.08- Foram misturados homogeneamente três líquidos de massas 
iguais e calores específicos distintos. A tabela indica os calores 
específicos e as temperaturas iniciais de cada um. 

 
Sabendo que os líquidos misturados não sofreram mudança de fase e 
que o processo tenha ocorrido no interior de um recipiente adiabático 
e de capacidade térmica desprezível, a temperatura esperada para o 
equilíbrio térmico, em °C, é 
A) 45.  B) 31.  C) 43.  D) 37. 
 
Q.09- Um estudante no laboratório de física, por descuido, colocou 200 
g de água liquida (calor específico 1 cal/(g.ºC)) a 100 °C no interior de 
um calorímetro de capacidade térmica 5 cal/°C, que contém 100 g de 
água a 20 °C. A massa de água líquida a 0 ºC, que esse aluno deverá 
adicionar no calorímetro, para que a temperatura de equilíbrio térmico 
volte a ser 20 °C, é 
 
A) 900 g  B) 800 g  C) 700 g  D) 500 g 
 
Q.10- Um calorímetro com capacidade térmica de 5,0cal/ºC contém, no 
seu interior, 130,0g de um líquido à temperatura de 20,6°C. Para 
determinar o calor específico do líquido, foram introduzidos, no 
calorímetro, 100,0g de cobre aquecido a uma temperatura de 95,0°C. 
Considerando-se o calor específico do cobre como sendo 0,09cal/g°C e 
sabendo-se que o equilíbrio térmico se estabeleceu a 35,0°C, o calor 
específico do líquido, em cal/g°C, é igual a 
A) 0,20   B) 0,25   C) 0,30   D) 0,35 
 
QUESTÕES ENEM 
 
Q.01- No manual fornecido pelo fabricante de uma ducha elétrica de 

220 V  é apresentado um gráfico com a variação da temperatura da 

água em função da vazão para três condições (morno, quente e 
superquente). Na condição superquente, a potência dissipada é de 

6.500 W.  Considere o calor específico da água igual a 

4.200 J (kg C)  e densidade da água igual a 1kg L.  

 
Com base nas informações dadas, a potência na condição morno 
corresponde a que fração da potência na condição superquente?  

A) 
1

3
    B) 

1

5
    C) 

3

5
    D) 

3

8
    E) 

5

8
    

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q.02-  Durante a primeira fase do projeto de uma usina de geração de 
energia elétrica, os engenheiros da equipe de avaliação de impactos 
ambientais procuram saber se esse projeto está de acordo com as 
normas ambientais. A nova planta estará localizada a beira de um rio, 

cuja temperatura média da água é de 25 C,  e usará a sua água 

somente para refrigeração. O projeto pretende que a usina opere com 

1,0 MW  de potência elétrica e, em razão de restrições técnicas, o 

dobro dessa potência será dissipada por seu sistema de arrefecimento, 
na forma de calor. Para atender a resolução número 430, de 13 de 
maio de 2011, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, com uma 
ampla margem de segurança, os engenheiros determinaram que a 
água só poderá ser devolvida ao rio com um aumento de temperatura 

de, no máximo, 3 C  em relação à temperatura da água do rio 

captada pelo sistema de arrefecimento. Considere o calor específico da 

água igual a 4 kJ (kg C).  

 
Para atender essa determinação, o valor mínimo do fluxo de água, em 

kg s,  para a refrigeração da usina deve ser mais próximo de  

A) 42.          B) 84.           C) 167.          D) 250.           E) 500.     

 
Q.03-  Uma garrafa térmica tem como função evitar a troca de calor 
entre o líquido nela contido e o ambiente, mantendo a temperatura de 
seu conteúdo constante. Uma forma de orientar os consumidores na 
compra de uma garrafa térmica seria criar um selo de qualidade, como 
se faz atualmente para informar o consumo de energia de 
eletrodomésticos. O selo identificaria cinco categorias e informaria a 
variação de temperatura do conteúdo da garrafa, depois de decorridas 
seis horas de seu fechamento, por meio de uma porcentagem do valor 
inicial da temperatura de equilíbrio do líquido na garrafa. 
 
O quadro apresenta as categorias e os intervalos de variação 
percentual da temperatura. 
 

Tipo de selo Variação de temperatura 

A  menor que 10%  

B  entre 10%  e 25%  

C  entre 25%  e 40%  

D  entre 40%  e 55%  

E  maior que 55%  

 
Para atribuir uma categoria a um modelo de garrafa térmica, são 
preparadas e misturadas, em uma garrafa, duas amostras de água, uma 

a 10 C  e outra a 40 C,  na proporção de um terço de água fria para 

dois terços de água quente. A garrafa é fechada. Seis horas depois, 
abre-se a garrafa e mede-se a temperatura da água, obtendo-se 

16 C.  

 
Qual selo deveria ser posto na garrafa térmica testada?  

A) A     B) B     C) C     D) D     E) E     

 
Q.04-  Aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de 
elevar a temperatura da água até 70°C. No entanto, a temperatura 
ideal da água para um banho é de 30°C. Por isso, deve-se misturar a 
água aquecida com a água à temperatura ambiente de um outro 
reservatório, que se encontra a 25°C. 
Qual a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria na 
mistura para um banho à temperatura ideal?  
A) 0,111.      
B) 0,125.      
C) 0,357.    
D) 0,428.      
E) 0,833.    
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Q.05-  O Sol representa uma fonte limpa e inesgotável de energia para 
o nosso planeta. Essa energia pode ser captada por aquecedores 
solares, armazenada e convertida posteriormente em trabalho útil. 
Considere determinada região cuja insolação — potência solar 
incidente na superfície da Terra — seja de 800 watts/m2. 
Uma usina termossolar utiliza concentradores solares parabólicos que 
chegam a dezenas de quilômetros de extensão. Nesses coletores 
solares parabólicos, a luz refletida pela superfície parabólica espelhada 
é focalizada em um receptor em forma de cano e aquece o óleo 
contido em seu interior a 400 °C. O calor desse óleo é transferido para 
a água, vaporizando-a em uma caldeira. O vapor em alta pressão 
movimenta uma turbina acoplada a um gerador de energia elétrica. 
 

 
 
Considerando que a distância entre a borda inferior e a borda superior 
da superfície refletora tenha 6 m de largura e que focaliza no receptor 
os 800 watts/m2 de radiação provenientes do Sol, e que o calor 
específico da água é 1 cal. g-1. ºC-1 = 4.200 J. kg-1. ºC-1, então o 
comprimento linear do refletor parabólico necessário para elevar a 
temperatura de 1 m3 (equivalente a 1 t) de água de 20 °C para 100 °C, 
em uma hora, estará entre  
A) 15 m e 21 m.    
B) 22 m e 30 m.    
C) 105 m e 125 m.    
D) 680 m e 710 m.    
E) 6.700 m e 7.150 m.    
 
RESPOSTAS UFU 
Q.01-D Q.02-D Q.03-C Q.04-B Q.05-D 
Q.06-D Q.07- Q.08-D Q.09-D Q.10-B 
 
RESPOSTAS ENEM 
Q.01-D Q.02-C Q.03-D Q.04-B Q.05-A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


