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Deus é amor e o amor é Deus! E esta força tudo explica e dá sentido à vida! Albert Einstein à sua filha Lieserl 

1 ANO LISTA 2 CALORIMETRIA FÍSICA SANDRO SANTANA 2018 

Questão 01 - (UERJ/2017) Analise o gráfico a seguir, que indica a variação da capacidade térmica de um material (C) 
em função da temperatura ).(  

 

 

A quantidade de calor absorvida pelo material até a temperatura de 50 ºC, em calorias, é igual a: 

 

a) 500 

b) 1500 

c) 2000 

d) 2200 

Questão 02 - (FUVEST SP/2017) 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 
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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 03 - (PUCCAMP SP/2017) Um chef de cuisine precisa transformar 10 g de gelo a 0 ºC em água a 40 ºC em 10 
minutos. Para isto utiliza uma resistência elétrica percorrida por uma corrente elétrica que fornecerá calor para o 
gelo. Supondo-se que todo calor fornecido pela resistência seja absorvido pelo gelo e desprezando-se perdas de 
calor para o meio ambiente e para o frasco que contém o gelo, a potência desta resistência deve ser, em watts, no 
mínimo, igual a: 

Dados da água: 

     Calor específico no estado sólido: 0,50cal/gºC 

     Calor específico no estado líquido: 1,0 cal/gºC 

     Calor latente de fusão do gelo: 80cal/g 

     Adote 1 cal = 4 J 

 

a) 4. 

b) 8. 

c) 10. 

d) 80. 

e) 120. 

Questão 04 - (UNIRG TO/2017) O leite longa vida (leite em caixinha) passa por um processo de pasteurização, que 
consegue reduzir sua carga bacteriana, prolongando, assim, sua vida de prateleira. 

 



 

Disponível em: <http://www.abre.org.br/noticias/industria-de- 
leite-longa-vida-prevecrescimento-de-4/>. Acesso em 28 out. 2016. 

 

Nesse processo de pasteurização, o leite é submetido à alta temperatura e, logo em seguida, à baixa 
temperatura. Esse processo, conhecido como UHT (Ultra High Temperature) ou “temperatura ultraelevada”, 
consiste em elevar a temperatura do leite a, aproximadamente, 130 a 150ºC, durante três a cinco segundos, e 
depois resfriar rapidamente. Considere: densidade do leite = 1,0 g/mL; calor específico do leite = 4,0 kJ/kg.K; 
temperatura inicial = 20ºC; e temperatura final = 140ºC. Se o processo de aquecimento do leite durar 3,0 
segundos, a energia consumida por unidade de tempo no aquecimento de 1000 litros de leite será, em kW, de 

                a) 1,6 108 

b) 2,4 108 

c) 1,6 105 

d) 2,4 105 

 

Questão 05 - (Fac. Israelita  Albert Einstein SP/2017) Sabe-se que um líquido possui calor específico igual a 0,58 
cal/g. ºC . Com o intuito de descobrir o valor de seu calor latente de vaporização, foi realizado um experimento onde 
o líquido foi aquecido por meio de uma fonte de potência uniforme, até sua total vaporização, obtendo-se o gráfico 
abaixo. O valor obtido para o calor latente de vaporização do líquido, em cal/g, está mais próximo de: 

 

 

 

a) 100 

b) 200 

c) 540 



d) 780 

Questão 06 - (PUC SP/2017) 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. 
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a) 15 

b) 20 

c) 25 

d) 35 

 

Questão 07 - (IFPE/2017) Maria é proprietária de uma lanchonete e, devido à procura, faz café diversas vezes por 
dia. Para preparar uma garrafa de um litro de café, ela utiliza 1 litro de água fervente. Paulo é frequentador assíduo 
da lanchonete e pede a Maria que lhe prepare um copo de café com leite. Ela coloca, em um copo, 150 ml de café a 
95ºC e acrescenta 50 ml de leite gelado a 15ºC. Qual a temperatura do café com leite servido a Paulo? (Use calor 
específico do café = calor específico do leite = 1,0 cal/g°C e densidade do café = densidade do leite = 1,0 Kg/L)  

 

a) 65ºC  

b) 85ºC  

c) 95ºC  

d) 75ºC  

e) 55ºC 

 

Questão 08 - (FUVEST SP/2017) Um cilindro termicamente isolado tem uma de suas extremidades fechadas por um 
pistão móvel, também isolado, que mantém a pressão constante no interior do cilindro. O cilindro contém uma certa 
quantidade de um material sólido à temperatura Ti = –134 ºC. Um aquecedor transfere continuamente 3000 W de 
potência para o sistema, levando-o à temperatura final Tf = 114 ºC. O gráfico e a tabela apresentam os diversos 
processos pelos quais o sistema passa em função do tempo. 



 

  

 

a) Determine a energia total, E, fornecida pelo aquecedor desde 134Ti   ºC até 114  Tf   °C. 

b) Identifique, para esse material, qual dos processos (I, II, III, IV ou V) corresponde à mudança do 
estado sólido para o estado líquido. 

c) Sabendo que a quantidade de energia fornecida pelo aquecedor durante a vaporização é 1,2 106 J, 
determine a massa, M, do material. 

d) Determine o calor específico a pressão constante, cp, desse material no estado líquido. 

Note e adote: 

Calor latente de vaporização do material = 800 J/g. 

Desconsidere as capacidades térmicas do cilindro e do pistão. 

 

Questão 09 - (UERJ/2017)Em uma cozinha industrial, foi instalada uma torneira elétrica com potência de 4000 W. 

A temperatura da água na entrada dessa torneira é de 20 ºC e, na saída, de 60 ºC. 

Determine a potência térmica da torneira, em cal/s, e sua vazão, em L/min. 

 

Questão 10 - (ENEM/2016) 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 à beira de um rio, cuja temperatura média da água é de 25 ºC, 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 ºC em relação à temperatura da água do rio captada pelo 
sistema de arrefecimento. Considere o calor específico da água igual a 4 kJ/(kg ºC). 

 



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. 

Questão 11 - (ENEM/2016) Num dia em que a temperatura ambiente é de 37 ºC, uma pessoa, com essa mesma 
temperatura corporal, repousa à sombra. Para regular sua temperatura corporal e mantê-la constante, a pessoa 
libera calor através da evaporação do suor. Considere que a potência necessária para manter seu metabolismo é 120 
W e que, nessas condições, 20% dessa energia é dissipada pelo suor, cujo calor de vaporização é igual ao da água 
(540 cal/g). Utilize 1 cal igual a 4 J. Após duas horas nessa situação, que quantidade de água essa pessoa deve ingerir 
para repor a perda pela transpiração? 

 

a) 0,08 g 

b) 0,44 g 

c) 1,30 g 

d) 1,80 g 

e) 80,0 g 

Questão 12 - (ENEM/2016) Nos dias frios, é comum ouvir expressões como: “Esta roupa é quentinha” ou então 
“Feche a janela para o frio não entrar”. As expressões do senso comum utilizadas estão em desacordo com o 
conceito de calor da termodinâmica. A roupa não é “quentinha”, muito menos o frio “entra” pela janela. 

                 A utilização das expressões “roupa é quentinha” e “para o frio não entrar” é inadequada, pois o(a) 

 

a) roupa absorve a temperatura do corpo da pessoa, e o frio não entra pela janela, o calor é que sai por 
ela. 

b) roupa não fornece calor por ser um isolante térmico, e o frio não entra pela janela, pois é a 
temperatura da sala que sai por ela. 

c) roupa não é uma fonte de temperatura, e o frio não pode entrar pela janela, pois o calor está 
contido na sala, logo o calor é que sai por ela. 

d) calor não está contido num corpo, sendo uma forma de energia em trânsito de um corpo de maior 
temperatura para outro de menor temperatura. 

e) calor está contido no corpo da pessoa, e não na roupa, sendo uma forma de temperatura em 
trânsito de um corpo mais quente para um corpo mais frio. 



Questão 13 - (UERJ/2018) Observe no diagrama as etapas de variação da temperatura e de mudanças de estado 
físico de uma esfera sólida, em função do calor por ela recebido. Admita que a esfera é constituída por um metal 
puro. 

 

 

Durante a etapa D, ocorre a seguinte mudança de estado físico: 

 

a) fusão 

b) sublimação 

c) condensação 

d) vaporização 

Questão 14 - (UNEMAT MT/2017) Ao nível do mar, a água entra em ebulição em 100ºC. É necessário que as bolhas 
formadas com vapor de água vençam a pressão atmosférica, e para tanto é preciso fornecer calor até que a bolha de 
vapor fique maior que a pressão externa e suba até a superfície. 

Ao chegar à superfície do líquido, o vapor é então liberado, a partir daí, a energia fornecida serve para 
transformar o líquido em vapor e a temperatura permanece fixa. 

Este ponto de ebulição não é fixo, podendo ser maior ou menor, o qual vai depender da pressão local. 

Para cozer os alimentos, uma das panelas que mais ajuda no tempo de cozimento e reduz o gasto de gás de 
cozinha é a Panela de Pressão. (...) 

FOGAÇA, Jennifer Rocha Vargas.  
Como funciona a panela de pressão? (Adaptado)  

Disponível em: http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/ 
quimica/como-funciona-panela -pressao.htm 

Acesso: nov.2016. 

 

No cozimento dos alimentos, o papel da panela de pressão é para 

 

a) obter uma pressão menor que a atmosférica, para que o ponto de ebulição da água seja menor que 
100ºC e os alimentos cozinhem mais rápido. 



b) obter uma pressão maior que a atmosférica, para que chegue ao ponto de ebulição de 100ºC mais 
rápido, consequentemente cozinhando mais rápido os alimentos. 

c) obter o ponto de ebulição da água a 100ºC. 

d) obter uma pressão maior que a atmosférica, para que o ponto de ebulição da água seja maior que 
100ºC e os alimentos cozinhem mais rápido. 

e) obter uma pressão maior que a atmosférica, para que o ponto de ebulição da água seja menor que 
100ºC e os alimentos cozinhem mais rápido. 

 

GABARITO: 1) Gab: B 2) Gab: C 3) Gab: B 4) Gab: C 5) Gab: B 6) Gab: B 7) Gab: D 8) Gab:  

a)E = 2,28 106 J b) processo II. c) M = 1,5 103 g d) cp = 2,5 J/gºC 

   9) Gab: 1,5L/min 10) Gab: C 11) Gab: E 12) Gab: D 13) Gab: D 14) Gab: D 

 

 

 

 

 


