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1. O gráfico representa a temperatura em função do tempo para 1,0 kg de um líquido não volátil, inicialmente a 
20 °C. A taxa de aquecimento foi constante e igual a 4600 J/min. Qual o calor específico desse líquido, em 
unidades de 102 J/(kg °C)? 

 
 
2. Dois objetos, A e B, são constituídos do mesmo material e recebem a mesma quantidade de calor. Observa-
se que a variação da temperatura do objeto A é o dobro da variação da temperatura do objeto B. Podemos, 
então, afirmar que:  
 
a) a capacidade térmica de B é o dobro da de A  
b) o calor específico de B é o dobro do de A  
c) a capacidade térmica de A é o dobro da de B  
d) o calor específico de A é o dobro do de B  
e) os dois objetos têm coeficiente de dilatação térmica diferente 
 
3. Um disco de chumbo, de massa 100 g, se encontra inicialmente a 10 °C, quando passa a ser aquecido por 
uma fonte térmica. Após ter recebido 30 calorias, sua área irá aumentar de: 

Dados: 𝑐𝑃𝑏 = 3 ⋅ 10−2 cal/g°C e 𝛼𝑃𝑏 = 3 ⋅ 10−5 °C-1 
 
a) 0,06%  
b) 0,03%  
c) 0,003%  
d) 0,0006%  
e) 0,0003% 
 
4. O ar dentro de um automóvel fechado tem massa de 2,6 kg e calor específico de 720 J/kg°C. Considere que o 
motorista perde calor a uma taxa constante de 120 joules por segundo e que o aquecimento do ar confinado se 
deva exclusivamente ao calor emanado pelo motorista. Quanto tempo levará para a temperatura variar de 2,4 °C 
a 37 °C?  
 
a) 540 s  
b) 480 s 
c) 420 s  
d) 360 s 
e) 300 s  
 
5. Uma manivela é usada para agitar 100 gramas de água contida num recipiente termicamente isolado. Para 
cada volta da manivela é realizado um trabalho de 0,1 joule sobre a água. O número de voltas necessário para 
que a temperatura aumente de 1 °C é: (Considere: 1 cal 4,2 J.)  
 
a) 2800 voltas  
b) 3700 voltas 
c) 5500 voltas 
d) 3000 voltas  
e) 4200 voltas  
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6. Colocam-se 500 g de ferro (𝑐 = 0,1 cal/g°C) a 42 °C num recipiente de capacidade térmica desprezível 
contendo 500 g de água (c = 1 cal/g°C) a 20 °C. Determine a temperatura final de equilíbrio térmico. 
 
7. Um bloco de alumínio (c = 0,22 cal/g°C) de massa 100 g é deixado no interior de um forno até entrar em 
equilíbrio térmico com ele. Logo ao ser retirado, é colocado em 4400 g de água (c = 1 cal/g°C) a 30 °C. A 
temperatura de equilíbrio térmico é 32 °C. Determine a temperatura do forno. 
 
8. Num calorímetro cuja capacidade térmica é 5,0 cal/°C, inicialmente a 10 °C, são colocados 300 g de um 
líquido de calor específico 0,20 cal/g 3 °C na temperatura de 41 °C.  
 
a) A que temperatura se estabelece o equilíbrio térmico?  
b) Em seguida, coloca-se no calorímetro um bloco metálico de massa 500 g a 200 °C e o novo equilíbrio térmico 
se estabelece a 60 °C. Qual é o calor específico do metal de que é feito o bloco? 
 
9. Um calorímetro de capacidade térmica 40 cal/°C contém 110 g de água (calor específico = 1 cal/g°C) a 90 °C. 
Que massa de alumínio (calor específico = 0,2 cal/g 3 °C), a 20 °C, devemos colocar nesse calorímetro para 
esfriar a água a 80 °C? 
 
10. Um bloco de cobre (c = 0,095 cal/g°C) de massa 300 g é aquecido até a temperatura de 88 °C. A seguir é 
colocado em 548 g de água (c = 1,0 cal/g°C), contidos em um calorímetro de alumínio (c = 0,22 cal/g°C) que 
está à temperatura de 25 °C. O equilíbrio térmico se estabelece a 28 °C. Determine a massa do calorímetro. 
 
11. Dois objetos, A e B, são constituídos do mesmo material e recebem a mesma quantidade de calor. Observa-
se que a variação da temperatura do objeto A é o dobro da variação da temperatura do objeto B. Podemos, 
então, afirmar que:  
 
a) a capacidade térmica de B é o dobro da de A  
b) o calor específico de B é o dobro do de A 
c) a capacidade térmica de A é o dobro da de B  
d) o calor específico de A é o dobro do de B  
e) os dois objetos têm coeficiente de dilatação térmica diferente. 
 
12. O gráfico representa a quantidade de calor absorvida por dois objetos, A e B, ao serem aquecidos, em 
função de suas temperaturas. 
 
Observe o gráfico e assinale a(s) proposição(ões) correta(s). Dê 
como resposta a soma dos números que precedem as afirmativas 
corretas. 
  
 
01) A capacidade térmica do objeto A é maior que a do objeto B.  
02) A partir do gráfico é possível determinar as capacidades 
térmicas dos objetos A e B.  
04) Pode-se afirmar que o calor específico do objeto A é maior que o 
do objeto B.  
08) A variação de temperatura do objeto B, por caloria absorvida, é maior que a variação de temperatura do 
objeto A, por caloria absorvida.  
16) Se a massa do objeto A for de 200 g, seu calor específico será 0,2 cal/g°C.  
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13. Dois recipientes iguais A e B, contendo dois líquidos diferentes, inicialmente a 
20 °C, são colocados sobre uma placa térmica, da qual recebem 
aproximadamente a mesma quantidade de calor. Com isso, o líquido em A atinge 
40 °C, enquanto o líquido em B, 80 °C. Se os recipientes forem retirados da 
placa e seus líquidos misturados, a temperatura final da mistura ficará em torno 
de:  
 
a) 45 °C  
b) 50 °C  
c) 55 °C  
d) 60 °C  
e) 65 °C 
 
14. Uma quantidade m do material A, de calor específico desconhecido, foi posta em contato térmico com igual 

quantidade m do material B, cujo calor específico é 𝑐𝐵 = 0,22 cal/g°C. Os materiais em contato foram isolados 
termicamente da vizinhança, e a temperatura de cada um foi medida ao longo do tempo até o equilíbrio térmico 
entre eles ser atingido. A figura mostra os gráficos de temperatura versus tempo, resultantes dessas medidas. 
 
 
O calor específico 𝑐𝐴 do material A vale:  
 
a) 0,44 cal/g°C  
b) 0,33 cal/g°C  
c) 0,22 cal/g°C  
d) 0,11 cal/g°C  
e) 0,06 cal/g°C 
 
 
 

 
 
 
 
GABARITO: 
 
1. c = 23x10-2 J/kg°C 
2. A 
3. A 
4. A 
5. E 
6. 22° C 
7. 432 °C 
8. a) ≅ 38,6 °C; b) c≅0,02 cal/g°C 
9. 125 g 
10. 100 g 
11. 𝑪𝑩 = 𝟐𝑪𝑨 
12. Soma = 27 (01+02+08+16) 
13. 50 °C 
14. D 


