
REVISÃO DE CALORIMETRIA I.                                

1).Um recipiente contendo 3600 g de água à 

temperatura inicial de 80 °C é posto num 
local onde a temperatura ambiente 
permanece sempre igual a 20 °C. Após          
5 horas o recipiente e a água entram em 
equilíbrio térmico com o meio ambiente. 
Durante esse período, ao final de cada hora, 
as seguintes temperaturas foram registradas 
para a água: 55°C, 40°C, 30 °C, 24 °C, e 20°C. 
calor específico da água = 1 cal/g.°C 
a) Construir um esboço, indicando valores 
nos eixos, do gráfico da temperatura da água 
em função do tempo; 
b) Calcular em média, quantas calorias por 
segundo, a água transferiu para o ambiente.                               

2).( Unicamp). Mil pessoas estão reunidas 
num teatro, numa noite em que a 
temperatura externa é de 10ºC. Para ventilar 
de forma eficiente o salão, introduzem-se      
2 litros de ar por segundo por pessoa 
presente e, para maior conforto, o ar deve 
ser aquecido até 20ºC. Calcular :                                                  
l) quantos litros de ar são introduzidos no 
teatro em duas horas    ll)Quantidade de  
calor é utilizado neste processo de 
aquecimento. Dados:1 litro de ar tem a 
massa=1,3 gramas e C(ar) = 0,24 cal/g. ºC.  

3). Num forno de micro-ondas é colocado um 
vasilhame contendo 3000 g da água a          
10 ºC. Após manter o forno ligado por          
10 min, verifica-se que a água atinge a 
temperatura de 50 ºC,e calor específico da 
água é de  c = 1 cal/(g ºC). Despreze o calor 
necessário para aquecer o vasilhame e 
considere que a potência fornecida pelo 
forno é continuamente absorvida pela água 
dentro dele. Calcular a potência (watt) do 
forno de micro-ondas. Dado 1 cal = 4 joules. 
conduz facilmente o calor.  

4). (UERJ) Uma menina deseja fazer um chá 
de camomila, mas só possui 200 g de gelo a 
0 0C e um forno de micro-ondas cuja 
potência máxima é 800 W. Considere que a 
menina está no nível do mar, o calor latente 
de fusão do gelo é 80 cal/g , o calor 
específico da água é 1 cal/g 0C e que 1 cal 
vale aproximadamente 4 joules.  
Usando esse forno sempre na potência 
máxima. Calcular o tempo ( segundos) 
necessário para a água entrar em 
ebulição.    a) 45.  b) 90 . c) 180. d) 360 .  

5). Por um chuveiro passam 6 litros de água 
por minuto, de modo que a temperatura da 
água aumenta de 15 ºC a 30 ºC. Qual é, em 
kW, a potência do chuveiro? Dados: Calor 
específico da água = 1 cal/g.ºC Densidade da 
água = 1 kg/L (1 cal = 4 J ) 

 

6).(Fuvest) Uma piscina com 40m2 contém 
água com profundidade de 1m. Se a potência 
absorvida da radiação solar, por unidade de 
área, for igual a 836W/m2 .Calcular o tempo 
(segundos) de exposição necessário para 
aumentar a temperatura da água de 17oC a 

19oC, aproximadamente. Dados . calor 
específico da água = 1 cal/g.°C.  ( 1cal= 4,2 joules.)         
a) 100  b) 1000 c) 10.000  d) 100.000 e) 1000.000      

7). (UF-PA) Aquecem-se massas iguais de 

água e óleo lubrificante a partir de 
30ºC,fornecendo-lhes simultaneamente 
iguais quantidade de calor sensível. O calor 
especifico do óleo é 0,5cal/gºC e da água       
1 cal/gºC .Para um acréscimo de 20ºC na 
temperatura da água. Calcule o acréscimo 
correspondente na temperatura do óleo.            
a) 10ºC   b) 20ºC  c) 30ºC    d) 40ºC  e) 50ºC  

8). (Unicamp-SP) Um rapaz deseja tomar 
banho de banheira com água à temperatura 
de 30°C, misturando água quente e fria. 
Inicialmente, ele coloca na banheira 100L de 
água fria a 20ºC. Desprezando a capacidade 
térmica da banheira e a perda de energia da 
água:(calor específico da água = 1 cal/g.°C) 
a) Quantos litros de água quente, a 50ºC, ele 
deve colocar na banheira?  
b) Se a vazão da torneira de água quente é 
de 0,20L/s, durante quanto tempo a torneira 
deverá ficar aberta?                                          

9). (UFPE) Um calorímetro, de capacidade 
térmica desprezível, contém 100 g de água a 
15 °C. Adiciona-se no interior do calorímetro 
uma peça de metal de 200 g, à temperatura 
de 95 °C. Verifica-se que a temperatura final 
de equilíbrio é de 20 °C. Qual o calor 
específico do metal, em cal/g°C?                 .) 
a)0,01.   b) 0,02.   c) 0,03.   d) 0,04.   e) 0,05.  
10). (UEL-PR) Para se determinar o calor 
específico de uma liga metálica, um bloco de 
massa 500 g dessa liga foi introduzido no 
interior de um forno a 250 °C. Estabelecido o 
equilíbrio térmico, o bloco foi retirado do 
forno e colocado no interior de um 
calorímetro de capacidade térmica 80 cal/ °C, 
contendo 400 g de água (c = 1,0 cal/g °C) a   
20 °C. A temperatura final de equilíbrio foi 
obtida a 30 °C. Calcular o calor específico da 
liga, em cal/g °C.  
a) 0,044 .  b) 0,036.  c) 0,030.  d) 0,36.  e) 0,40.  

11.)  Sabendo que o consumo médio de água 
quente de um aquecedor solar numa 
residência é de  80 litros/água por habitante, 
e que nesta residem   5 pessoas. As placas 
recebem água que sofre uma variação de 
20ºC a 60ºC durante o dia.                                           
a) Qual a melhor inclinação das placas Norte, 
Sul, Leste, Oeste ),(justificar), e qual motivo 
de estar inclinada.                                                
b)Calcular a quantidade de calor (Kcal) que o 
sistema recebe com essa energia 
solar.Dados: calor específico da água c = 1 
Kcal/Kg °C; densidade da água  d = 1 Kg/l.   



12)FEI-SP) Numa piscina com 10m de 
comprimento, 5 m de largura e 2 m de 
profundidade,   7 nadadores disputam uma 
competição, nadando vigorosamente com 
potência individual         P= 500 W. Durante 
12 minutos de competição. l) Calcular o 
trabalho(Energia) total produzido pelos        
nadadores . ll)Calcular  a elevação de 
temperatura da piscina, supondo que 
nenhum calor da água é perdido?  Adote: 
1cal = 4,2 J; calor específico da água = 1,0 
cal/g ºC; densidade da água igual a 1Kg/L. 

13). (PUC-SP) Um anel metálico de massa 

150 g, inicialmente à temperatura de  

160 °C, foi colocado em uma cavidade feita 

na parte superior de um grande bloco de 

gelo em fusão, como mostrado na figura. 

Após o equilíbrio térmico ser atingido, 

verificou-se que 30 cm3 de gelo se fundiram. 

Considerando o sistema (gelo-anel) 

termicamente isolado. Calcular o calor 

específico do metal que constitui o anel, em 

cal/g °C.Dados: calor latente de fusão do 

gelo: 80 cal/g .densidade do gelo: 0,92g/cm3  

a) 0,050.  b) 0,092.. c) 0,096. d) 0,10.          

 

14). (Fuvest-SP) Em um local onde a água 
ferve a 100 °C, aquece-se 1 litro de água. A 
temperatura da água varia conforme o 
gráfico a seguir. Dados: calor específico da 
água c= 1,0 cal/g °C. calor latente de 
vaporização da água L = 540 cal/g 
densidade da água d= 1,0 kg/l. 

 

a) Quantas calorias a água recebe durante os 
primeiros 5 minutos ? 
b) Se a transferência de calor for mantida na 
mesma razão, em que instante toda a água 
terá se vaporizado 

15). (Mackenzie-SP) Um pequeno bloco de 
gelo (água em estado sólido), que se 
encontra inicialmente a -20 °C, é colocado 
rapidamente no interior de uma garrafa de 
capacidade térmica desprezível, que contém 
250 cm3 de água pura a 18 °C. O equilíbrio 
térmico do sistema dá-se a 0 °C e, a esta 
temperatura, toda a água existente no 
interior da garrafa encontra-se em estado 
líquido. Calcular a  massa bloco de gelo . 
calor específico da água líquida = 1 cal/(g °C) 
calor específico(gelo) = 0,50 cal/(g °C) 
calor latente de fusão do gelo L = 80 cal/g 

densidade da água líquida = 1,0 g/cm3               
a) 25 g. b) 50 g.. c) 56,25 g .d) 272 g. e) 450 g.  

16). Colocam-se 420 g de gelo a     0 °C num 

calorímetro com água a 40 °C. Após atingida 

a temperatura de equilíbrio térmico, verifica-

se que sobraram 20 g de gelo. Qual a 

temperatura final de equilíbrio térmico e a 

quantidade de calor ganho pelo gelo: Dados:  

calor latente de fusão do gelo L = 80 cal/g;  

calor específico da água C = 1,0 cal/g °C.              

a) 30 °C e 50 kcal.    b) 30 °C e 45 kcal. 

c) 15 °C e 40 kcal.    d) 0 °C e 38 kcal. 

e) 0 °C e 32 kcal.  

17) (Unicamp-SP) em um aquário de 10 litros, 
completamente cheio d’água, encontra-se 
um pequeno aquecedor de 60 W. Sabendo-se 
que em 25 min a temperatura da água 
aumentou de 2°C  .Calcular: a) Que 
quantidade de energia foi absorvida pela 
água? b) Que fração da energia fornecida 
pelo aquecedor foi perdida para o exterior? 
(Dados: calor específico da água = 1 cal/g°C; 
densidade da água = 1kg/litro; 1 cal = 4 
joules.)  

18).(Unicamp-SP) Para resfriar um motor de 

automóvel, faz-se circular água pelo mesmo. 

A água entra no motor a uma temperatura de 

80 °C com vazão de 0,4 litros/segundo, e sai 

a uma temperatura de 95 °C. A água quente é 

resfriada a 80 °C no radiador, voltando em 

seguida para o motor através de um circuito 

fechado. . Calcular  potência da fonte no 

Sistema Internacional(watt).  Considere o 

calor específico da água igual a 4200 J/kg °C 

e sua densidade igual a 1 kg/l. 

19). (Fuvest-SP) Um fogão, alimentado por 

um botijão de gás, com as características 

descritas no quadro, tem em uma de suas 

bocas um recipiente com um litro de água 

que leva 10 minutos para passar de 20 °C a 

100 °C. Para estimar o tempo de duração de 

um botijão, um fator relevante é a massa de 

gás consumida por hora. Mantida a taxa de 

geração de calor das condições anteriores, e 

desconsideradas as perdas de calor, a 

massa de gás consumida por hora, em uma 

boca de gás desse fogão, é 

aproximadamente: calor específico da água = 

1 cal/g °C;1cal=4 joules. 

Características do botijão de gás 

Gás GLP 

Massa total 13 kg 

Calor de combustão 40000 kJ/kg 

a) 8 g   .b) 12 g.   c) 48 g.   d) 320 g.  e) 1920 g.  

 



 

 

 

 


