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Calorimetria 
 
1. Calcule a quantidade de calor necessária para converter 100g de gelo a -5oC em vapor de água 
a 100oC.  
Dados: cGELO=0,5cal/g oC, cÁGUA=1,0cal/g oC, LFUSÃO=80cal/g e LVAPORIZAÇÃO=540cal/g. 
 
 
2. (Vunesp) A figura mostra as quantidades de calor Q absorvidas, respectivamente, por dois 
corpos, A e B, em função de suas temperaturas: 
 

 
 

a) Determine a capacidade térmica CA do corpo A e a capacidade térmica CB do corpo B, em 
J/°C. 
b) Sabendo que o calor específico da substância de que é feito o corpo B é duas vezes maior que 
o da substância de A, determine a razão mA/mB entre as massas de A e B. 
 
 
3. (UFPel-RS) No nordeste do Brasil, as condições de insolação favorecem o uso do fogão solar, 
cujo funcionamento é baseado na concentração de energia por meio de espelhos. A água absorve 
2.104 calorias por minuto quando aquecida num determinado tipo de fogão solar. Determine o 
tempo necessário para aquecer 4kg de água de 30°C a 80°C. Considere o calor específico da 
água a 1cal/g °C. 
 
 
4. (UFV-MG) Utilizando-se uma fonte de fornecimento contínuo de calor, aquecem-se, à pressão 
constante de 1atm, 100g de gelo, que são transformados em vapor superaquecido. A figura 
seguinte ilustra a variação da temperatura do sistema com o tempo. 
 

 
 

a) Em que intervalo de tempo ocorre a fusão? 
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b) Em que intervalo de tempo ocorre a vaporização? 
c) Considerando o calor específico do gelo igual a 0,55cal/g.°C e o calor latente de fusão igual a 
80cal/g, qual é a quantidade de calor absorvida pelo sistema do instante inicial ao instante t2? 
 
 
5. (UEM-PR) Um corpo absorve calor de uma fonte à razão constante de 100cal/s. O gráfico da 
temperatura do corpo em função do tempo está indicado na figura abaixo. 
 

 
 

De acordo com o enunciado e com o gráfico, assinale o que for correto: 
I. Entre 10s e 20s, ocorre uma mudança de fase. 
II. Entre 10s e 20s, o corpo não absorve energia. 
III. Se a massa do corpo é de 1000g, seu calor específico, calculado entre 20s e 40s, é de 
1cal/g.°C. 
IV. A capacidade térmica do corpo, calculada entre 0s e 10s, é de 100cal/°C. 
V. Se a massa do corpo é de 1 000g, seu calor latente de transformação é de 1cal/g. 
VI. A energia total utilizada para aquecer o corpo de 1°C a 4°C é de 4kcal. 
 
 
 


