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Questão 01 – Qual o valor da temperatura de 45°C, expresso nas escalas Farenheit e Kelvin ?.  
 

Questão 02 – Qual o valor da temperatura de 70°F, expresso na escala Celsius ? 
 

Questão 03 – Sabendo que 1 cal = 4,19 J. Transforme: a) 20 kcal em joule; e b) 8000 J em caloria? 
 

Questão 04 – Um bloco de cobre com 200 g sofre um aquecimento de 25°C para 70°C. O calor específico do cobre é igual a 0,093 

cal/g.°C. Determine: 

a) a quantidade de calor recebida pelo bloco. 

b) a capacidade térmica do bloco.  
 

Questão 05 – Determine quantas calorias perderá 1 kg de água para que sua temperatura varie de 60°C para 10°C. O calor 

específico da água é igual a cal 1 cal/g.°C. 
 

Questão 06 – Sabendo que o calor específico do ferro é de aproximadamente 0,1 cal/g.°C, calcule a quantidade de calor para 

elevar 15°C a temperatura de um pedaço de 80 g desse material.  
 

Questão 07 – Um corpo de massa igual a 1 kg recebeu 10 kcal e sua temperatura passou de 50°C para 100°C. Qual é o calor 

específico desse corpo? 
 

Questão 08 – O calor específico do ferro é igual a 0,110 cal/g.°C . Determine a temperatura final de uma massa de 400 g de ferro 

à temperatura de 20°C, após ter cedido 500 cal. 
 

Questão 09 – Uma tonelada de certo metal deve ser aquecido da temperatura ambiente de 20°C até a temperatura de 770°C. O 

calor específico deste metal é 4,3 J/kg°C. Qual deverá ser a potência do aquecedor (em kW) necessária para proporcionar este 

aquecimento em 10 minutos? 
 

Questão 10 – 10 cm
3
 de um material é resfriado de 300°C para 0°C por um equipamento de resfriamento. Qual a potência de 

resfriamento do equipamento sabendo-se que este resfriamento ocorreu em um período de meia hora? Dados: massa específica do 

material = 7,85 g/cm
3
 e calor específico do material = 0,11 cal/g°C. 

 

Questão 11 – Uma fonte calorífica fornece calor continuamente, à razão de 150 cal/s, a uma determinada massa de água. Se a 

temperatura da água aumenta de 20°C para 60°C em 4 minutos, e o calor específico da água é igual a 1,0 cal/g°C, determine a 

massa aquecida em gramas. 
 

Questão 12 – Uma fonte de energia térmica fornece calor com potência constante. Ela aquece 100g de água, de 20°C até 50°C, em 

3 minutos. Para aquecer 250 g de um metal, de 25°C a 40°C, ela gasta 45 segundos. Sendo o calor específico da água igual a 1,0 

cal/g°C, qual o calor específico do metal, nas mesmas unidades? 
 

Questão 13 – Quantas calorias são necessárias para aquecer 200 litros de água, de 15°C a 70°C? Qual a potência necessária para 

realizar essa operação em 3 horas? Dados: densidade da água = 1 kg/l e calor especifico da água 1 cal/g°C .Considere 1 cal = 4,19 

J. 
 

Questão 14 – O calor de combustão é a quantidade de calor liberada na queima de uma unidade de massa do combustível. O calor 

de combustão do gás de cozinha é 6 000 kcal/kg. Aproximadamente quantos litros de água, à temperatura de 20°C, podem ser 

aquecidos até a temperatura de l00°C com um bujão de gás de 13 kg? Despreze as perdas de calor. 
 

Questão 15 – Um calorímetro ideal contém 80 g de água a 20°C. Um corpo de 50 g de massa a l00°C é colocado no interior do 

calorímetro. Sabendo que o calor específico da água é de 1 cal/g .ºC e que o equilíbrio térmico ocorre a 30°C, determine o calor 

específico da substância que constitui o corpo. 
 

Questão 16 – Um calorímetro ideal contém 80 g de água a 20°C. Um corpo de 50 g de massa a l00°C é colocado no interior do 

calorímetro. Sabendo que o calor específico da água é de 1 cal/g .ºC e que o equilíbrio térmico ocorre a 30°C, determine o calor 

específico da substância que constitui o corpo. 
 

Questão 17 – Um corpo de massa “m” a 270°C é colocado em um recipiente, onde existe idêntica massa de água a 50°C, obtendo-

se uma temperatura de equilíbrio igual a 70°C. Admitindo que somente houve troca de calor entre o corpo e a água, determine o 

calor específico do corpo, em cal/(g°C). 
 


