
 
 

 

2ª Série – Lista de exercícios de Calorimetria. 
 

Física – Márcio Augusto 

Questão 01  
(FUVEST SP) 
Em uma garrafa térmica, são colocados 200 g de água à temperatura de 30 ºC e uma pedra de gelo de 50 g, à 
temperatura de –10 ºC. Após o equilíbrio térmico, 
 
a) todo o gelo derreteu e a temperatura de equilíbrio é 7 ºC. 
b) todo o gelo derreteu e a temperatura de equilíbrio é 0,4 ºC. 
c) todo o gelo derreteu e a temperatura de equilíbrio é 20 ºC. 
d) nem todo o gelo derreteu e a temperatura de equilíbrio é 0 ºC. 
e) o gelo não derreteu e a temperatura de equilíbrio é –2 °C. 
 
Note e adote: 
calor latente de fusão do gelo = 80 cal/g; 
calor específico do gelo = 0,5 cal/g ºC; 
calor específico da água = 1,0 cal/g ºC. 
 
Questão 02  
(UNITAU SP)  
Um bule contém 100 gramas de chá a 75º C, que foi misturado com 50 gramas de leite a 50º C, para abrandar um 
pouco a temperatura do chá. Sabendo que o calor específico do leite é igual a duas vezes o calor específico desse chá, 
que não houve mudança de fase no processo e que o sistema é termicamente isolado, é CORRETO afirmar que a 
temperatura dessa mistura é de 
 
a) 65,2 ºC 
b) 62,5 ºC 
c) 56,2 ºC 
d) 52,6 ºC 
e) 26,5 ºC 
 
Questão 03  
(Mackenzie SP) 
Anelise lava a sua garrafa térmica com água filtrada, à temperatura de 20ºC. Coloca então, na garrafa, uma porção de 
200g de café que acabara de coar, a uma temperatura inicial 0 . Considerando-se a capacidade térmica da garrafa 100 
cal/ºC, o calor específico sensível do café 1,0 cal/gºC e, após algum tempo, a temperatura de equilíbrio do sistema 
garrafa/café ter atingido 60ºC, pode-se afirmar que o valor de 0 , em ºC, é 
 
a) 30 
b) 40 
c) 60 
d) 70 
e) 80 
 
Questão 04  
(FPS PE) 
Em um recipiente, termicamente isolado e de capacidade térmica desprezível, são colocados 50 g de água a 0ºC e um 
bloco de 50 g de alumínio a 120ºC. Sabe-se que os calores específicos da água e do alumínio valem, respectivamente, 
1 cal/gºC e 0,2 cal/gºC . Determine a temperatura final após o sistema atingir o equilíbrio térmico. 
 
a) 12,5ºC 
b) 10,0ºC 
c) 20,0ºC 
d) 17,5ºC 
e) 15,0ºC 
 
Questão 05  
(UERJ)  
Para explicar o princípio das trocas de calor, um professor realiza uma experiência, misturando em um recipiente térmico 
300 g de água a 80 ºC com 200 g de água a 10 ºC. 
 
Desprezadas as perdas de calor para o recipiente e para o meio externo, a temperatura de equilíbrio térmico da mistura, 
em ºC, é igual a: 
 



 

 

a) 52 
c) 45 
c) 35 
d) 28 
 
Questão 06  
(UNIRG TO)    
Um confeito de consistência esponjosa muito apreciado por crianças (e por alguns adultos) é o marshmallow. Uma 
massa de 10 gramas desse doce pode fornecer ao corpo de uma pessoa uma energia de 20 kcal. 
Se essa energia fosse integralmente absorvida por 500 gramas de água a 10ºC, a temperatura final da água seria de: 
Dado: calor específico da água = 1 cal/g.ºC 
 
a) 5°C; 
b) 30ºC; 
c) 50ºC; 
d) 70ºC. 
 
Questão 07  
(UFRGS) 
Uma quantidade de calor Q = 56.100,0 J é fornecida a 100 g de gelo que se encontra inicialmente a –10 ºC. 
 
Sendo 
o calor específico do gelo cg = 2,1 J/(gºC), 
o calor específico da água ca = 4,2 J/(gºC) e 
o calor latente de fusão CL = 330,0 J/g, 
a temperatura final da água em ºC é, aproximadamente, 
 
a) 83,8. 
b) 60,0. 
c) 54,8. 
d) 50,0. 
e) 37,7. 
 
Questão 08  
(FUVEST SP) 
No início do século XX, Pierre Curie e colaboradores, em uma experiência para determinar características do recém-
descoberto elemento químico rádio, colocaram uma pequena quantidade desse material em um calorímetro e 
verificaram que 1,30 grama de água líquida ia do ponto de congelamento ao ponto de ebulição em uma hora. A potência 
média liberada pelo rádio nesse período de tempo foi, aproximadamente, 
 
a) 0,06 W 
b) 0,10 W 
c) 0,14W 
d) 0,18 W 
e) 0,22 W 
 
Note e adote: 
Calor específico da água: 1 cal/(g  ºC) 
1 cal = 4 J 
Temperatura de congelamento da água: 0 ºC 
Temperatura de ebulição da água: 100 ºC 
Considere que toda a energia emitida pelo rádio foi absorvida pela água e empregada exclusivamente para elevar sua 
temperatura. 
 
Questão 09  
(UERJ)   
O gráfico abaixo indica o comportamento térmico de 10 g de uma substância que, ao receber calor de uma fonte, passa 
integralmente da fase sólida para a fase líquida. 
 



 

 

 
 
O calor latente de fusão dessa substância, em cal/g, é igual a: 
 
a) 70 
b) 80 
c) 90 
d) 100 
 
Questão 10  
(UFJF MG)  
O gráfico abaixo mostra a variação da temperatura de um corpo de 20g em função da quantidade de calor a ele 
fornecida. Durante o processo, o corpo sofre uma transição de fase, passando do estado sólido para o estado líquido. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 

 
 
a) a fusão do corpo ocorrerá a 100ºC se a sua massa for de 40g. 
b) o calor latente de fusão do corpo é de 10 cal/g. 
c) a 100ºC, será iniciada, necessariamente, uma nova transição de fase. 
d) o calor latente de fusão do corpo é de 5 cal/g. 
e) a fusão do corpo ocorrerá a 50ºC somente se sua massa for de 40g. 
 
Questão 11  
(FCM PB) 
Num calorímetro ideal, colocam-se 1kg de água a 100ºC e 1250 gramas de gelo a 0ºC. Sabendo–se que o calor latente 
de fusão do gelo é de Lfusão gelo = 80 cal/g e o calor específico da água 1cal/gºC, determine a temperatura de equilíbrio 
desse sistema. A troca de calor ocorre, apenas, entre o gelo e a água. 
 
a) 0ºC. 
b) 25ºC. 
c) 10ºC. 
d) 5ºC. 
e) 98,75ºC. 
 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 12 
  
   
Para os exercícios de Física, adote os seguintes valores quando necessário: 
 
Módulo da aceleração da gravidade (g) = 10m.s–2  
1 quilograma-força (kgf) = 10N 
1 cal = 4J 
1 c.v. = 740W 
1 tonelada = 103 kg 
1 atm = 1.105 N.m–2  
 
Questão 12  
(PUC SP) 



 

 

Uma xícara contém 30mL de café a 60ºC. Qual a quantidade, em mL, de leite frio, cuja temperatura é de 10ºC, que 
devemos despejar nessa xícara para obtermos uma mistura de café com leite a 40ºC? Considere as trocas de calor 
apenas entre o café e o leite, seus calores específicos iguais e suas densidades iguais a 1g/cm3. 
 
 

 
Fonte: www.aguadoce.com.br 

 
a) 15 
b) 20 
c) 25 
d) 35 

 
 
 
 
GABARITO:  
 
 
1) Gab: A 
 
2) Gab: B 
 
3) Gab: E 
 
4) Gab: C 
 
5) Gab: A 
 
6) Gab: C 
 
7) Gab: D 
 
8) Gab: C 
 
9) Gab: A 
 
10) Gab: D 
 
11) Gab: A 
 
12) Gab: B 
 
  
 


