
Calorimetria 
 

1. (Uerj 2015)  Um corpo de massa igual a 500g,  aquecido por uma fonte térmica cuja potência 

é constante e igual a 100cal / min,  absorve integralmente toda a energia fornecida por essa 

fonte. Observe no gráfico a variação de temperatura do corpo em função do tempo. 
 

 
 
Calcule o calor específico da substância da qual o corpo é composto, bem como a capacidade 
térmica desse corpo.  
   
2. (G1 - cps 2015)  Um dos materiais que a artista Gilda Prieto utiliza em suas esculturas é o 

bronze. Esse material apresenta calor específico igual a 0,09 cal / (g C),   ou seja, necessita-se 

de 0,09  caloria para se elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de bronze. 

 

 
 

Se a escultura apresentada tem uma massa de bronze igual a 300 g,  para que essa massa 

aumente sua temperatura em 2 C,  deve absorver uma quantidade de calor, em calorias, igual 

a  

a) 6.     

b) 18.     

c) 27.     

d) 36.     

e) 54.     

 
 
3. (Unicamp 2015)  Os cálculos dos pesquisadores sugerem que a temperatura média dessa 

estrela é de iT 2.700 C.   Considere uma estrela como um corpo homogêneo de massa 

24
M 6,0 10 kg   constituída de um material com calor específico c 0,5 kJ / (kg C).   A 

quantidade de calor que deve ser perdida pela estrela para que ela atinja uma temperatura final 

de fT 700 C   é igual a  

a) 27
24,0 10 kJ.     



b) 276,0 10 kJ.     

c) 27
8,1 10 kJ.     

d) 27
2,1 10 kJ.     

4. (Ufpr 2014)  Recentemente houve incidentes com meteoritos na Rússia e na Argentina, mas 
felizmente os danos foram os menores possíveis, pois, em geral, os meteoritos ao sofrerem 
atrito com o ar se incineram e desintegram antes de tocar o solo. Suponha que um meteorito 
de 20 kg formado basicamente por gelo entra na atmosfera, sofre atrito com o ar e é 
vaporizado completamente antes de tocar o solo. Considere o calor latente de fusão e de 
vaporização da água iguais a 300 kJ/kg e 2200 kJ/kg, respectivamente. O calor específico do 

gelo é  0,5cal / g C   e da água líquida é  1,0cal / g C .   Admita que 1 cal é igual a 4,2 J. 

Supondo que o bloco de gelo estava à temperatura de -10 °C antes de entrar na atmosfera, 
calcule qual é a quantidade de energia fornecida pelo atrito, em joules, para:  
 
a) aumentar a temperatura do bloco de gelo de -10 °C até gelo a 0 °C.  
b) transformar o gelo que está na temperatura de 0 °C em água líquida a 20 °C. 

 

5. (ifpe 2016)  No preparo de uma xícara de café com leite, são utilizados 150 mL (150g)  de 

café, a 80 C,  e 50 mL (50 g)  de leite, a 20 C.  Qual será a temperatura do café com leite? 

(Utilize o calor específico do café = calor específico do leite 1,0 cal/ g C)    

a) 65 C     

b) 50 C     

c) 75 C     

d) 80 C     

e) 90 C     

   

6. (ifsul 2016)  Dentro de um calorímetro que contém 4  litros de água a 15 C,  colocam-se 

600 g  de gelo a 0 C  e deixa-se atingir o equilíbrio térmico. Considerando que o calor 

específico da água é 1cal g C,  o calor latente de fusão do gelo é 80 cal g  e a massa 

específica da água, 1kg L;  a temperatura aproximada do equilíbrio térmico será  

a) 2,6 C     

b) 2,6 C      

c) 3 C     

d) 3 C   

 
 
Gases 
 
1. (Ufrgs 2015)  A figura abaixo apresenta um diagrama Pressão   Volume. Nele, os pontos 

M,  N  e R  representam três estados de uma mesma amostra de gás ideal. 

 



 
 

Assinale a alternativa que indica corretamente a relação entre as temperaturas absolutas MT ,  

NT  e RT  dos respectivos estados M,  N  e R.   

a) R M NT T T .      

b) R M NT T T .      

c) R M NT T T .      

d) R M NT T T .      

e) R M NT T T .      

   
2. (Uerj 2015)  Um mergulhador precisa encher seu tanque de mergulho, cuja capacidade é de 

2 3
1,42 10 m ,


  a uma pressão de 140 atm e sob temperatura constante. 

O volume de ar, em m3, necessário para essa operação, à pressão atmosférica de 1 atm, é 
aproximadamente igual a:  

a) 
1

4
    

b) 
1

2
    

c) 2    
d) 4    
   
3. (Udesc 2014)  Um sistema fechado, contendo um gás ideal, sofre um processo 
termodinâmico isobárico, provocando mudança de temperatura de 200°C para 400°C. Assinale 
a alternativa que representa a razão aproximada entre o volume final e o inicial do gás ideal.   
a) 1,5     
b) 0,5     
c) 1,4     
d) 2,0     
e) 1,0     
   
4. (Fatec 2013)  Uma das atrações de um parque de diversões é a barraca de tiro ao alvo, 
onde espingardas de ar comprimido lançam rolhas contra alvos, que podem ser derrubados. 
Ao carregar uma dessas espingardas, um êmbolo comprime 120 mL de ar atmosférico sob 
pressão de 1 atm, reduzindo seu volume para 15 mL. A pressão do ar após a compressão 
será, em atm, 
 
Admita que o ar se comporte como um gás ideal e que o processo seja isotérmico.   
a) 0,2.    
b) 0,4.    
c) 4,0.    
d) 6,0.    
e) 8,0.    
 
5. Alguns experimentos muito importantes em física, tais como os realizados em grandes 
aceleradores de partículas, necessitam de um ambiente com uma atmosfera extremamente 



rarefeita, comumente denominada de ultra-alto-vácuo. Em tais ambientes a pressão é menor 
ou igual a 10-6 Pa. 
Supondo que as moléculas que compõem uma atmosfera de ultra-alto-vácuo estão distribuídas 
uniformemente no espaço e se comportam como um gás ideal, determine: 
 
a) O número de mol de moléculas que ocupam um volume V = 1 x 10-6 m3 em uma atmosfera 
cuja pressão seja P = 3,2 x 10-8 Pa à temperatura ambiente T = 300 K ?  
 
b) O número de moléculas que ocupam o volume citado no item anterior.  
 
Dados:  

Número de Avogrado 23
AN 6 10   e a Constante universal dos gases ideais R 8J / molK.  

 

6. Um gás ideal passa pelo processo termodinâmico representado pelo diagrama P V.  O gás, 
que se encontrava à temperatura de 147 0C no estado inicial A, comprime-se até o estado B. 
Em seguida, é levado ao estado final C. A linha tracejada representa uma isoterma. 
 

 
 
Considerando os valores indicados no gráfico e que a massa do gás tenha permanecido 
constante durante todo o processo, determine a temperatura do gás, na escala Kelvin: 
 
a) (0,5) no estado A. 
b) (0,5) no estado B.  
c) (0,2) no estado C.   

 


