
 

Exercícios de Calorimetria 

  

1 – Qual a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 500 de chumbo 

(c=0.03 cal / g ºC)  de 20 º C até 60º C? 

  

2- Um bloco de 2 Kg é submetido a um resfriamento de 50º C para 0º C . Nesse 

processo são retirados 40 kcal do bloco. Calcule o calor especifico do material que 

constitui o bloco. 

  

3- Um corpo cuja massa 800 g é aquecido através de uma fonte, cuja potencia é de 300 

cal/min. Sabendo que a variação da temperatura ocorre segundo o gráfico a seguir, 

determine o calor específico da substancia que constitui o corpo . 

  

 
  

4 – Para aquecer 1 Kg de uma substancia de 10º C a 60 ºC, foram necessários 400 cal. 

Determine: 

a)      O calor especifico  do material 

b)      A sua capacidade térmica 

  

5- Uma placa de alumínio (c=0.217 cal/g º C) com massa 400 g está a 80 º C. Determina 

a temperatura da placa quando dela se retirarem 1600 kcal. 

  

6- O gráfico representa as quantidades de calor recebidas por dois corpos, A e B, em 

função das temperaturas por eles atingidas. 

 
a. Calcule a capacidade térmica de cada um dos corpos 

b. Sendo suas massas iguais, a 100g, determine os calores específicos dos corpos. 

 

Exercícios de Termologia 

 

01-(Mackenzie-SP) Numa cidade da Europa, no decorrer de um ano, a temperatura mais 

baixa no inverno foi de 23 ºF e a mais alta no verão foi de 86 ºF. A variação da 

temperatura, em graus Celsius, ocorrida nesse período, naquela cidade, foi:  

a) 28,0 ºC.  

b) 35,0 ºC.  

c) 40,0 ºC.  

d) 50,4 ºC.  

e) 63,0 ºC.  



 

02- (Acafe-SC) A tabela apresenta as substâncias com suas respectivas temperaturas de 

fusão, F, e ebulição, E, nas CNTP:  

Substância F (ºC) E (ºC) 

Nitrogênio (N2) -210 -196 

Éter -114 34 

Mercúrio -39 357 

Água 0 100 

Álcool etílico -115 78 

 

Na construção de um termômetro para medir temperaturas entre -60 ºC e +60 ºC deve-

se utilizar como substância termométrica:  

a) mercúrio. 

b) álcool etílico.  

c) éter.  

d) água.  

e) nitrogênio.  

 

03. (Mackenzie-SP) Na escala termométrica X, ao nível do mar, a temperatura do gelo 

fundente é -30 ºX e a temperatura de ebulição da água é 120 ºX. A temperatura na 

escala Celsius que corresponde a 0 ºX é:  

a) 15 ºC.           b) 20 ºC.         c) 25 ºC.        d) 28 ºC.        e) 30 ºC.  

 

04. (Fatec-SP) Uma escala termométrica arbitrária X atribui o valor -20 ºX para a 

temperatura de fusão do gelo e 120 ºX para a temperatura de ebulição da água, sob 

pressão normal. A temperatura em que a escala X dá a mesma indicação que a Celsius 

é:  

a) 80.          b) 70.                c) 50.           d) 30.                e) 10.  

 05. (Fatec-SP) Ao aferir-se um termômetro mal construído, verificou-se que os pontos 

100 ºC e 0 ºC de um termômetro correto correspondiam, respectivamente, a 97,0 ºC e -

1,0 ºC do primeiro. 

Se esse termômetro mal construído marcar 19,0 ºC, a temperatura correta deverá ser:  

a) 18,4 ºC. 

b) 19,4 ºC.  

c) 20,4 ºC.  

d) 23,4 ºC.  

e) 28,4 ºC.  

06 (Fatec-SP) Certa escala termométrica adota os valores -20 ºE e 280 ºE, 

respectivamente, para os pontos de fusão do gelo e ebulição da água, sob pressão de 1 

atm. A fórmula de conversão entre essa escala e a escala Celsius é  

a) E = C + 20. 

b) E = C - 20. 

c) E = 3 C - 20. 

d) E = 3 C + 20. 

e) E = 3 C.  

 

07. (Mackenzie-SP) Temos visto ultimamente uma farta divulgação de boletins 

meteorológicos nos diversos meios de comunicação e as temperaturas são geralmente 

indicadas nas escalas Fahrenheit e/ou Celsius. Entretanto, embora seja a unidade de 

medida de temperatura do SI, não temos visto nenhuma informação de temperatura em 

Kelvin. Se o boletim meteorológico informa que no dia as temperaturas mínima e 

máxima numa determinada cidade serão, respectivamente, 23 ºF e 41 ºF, a variação 

dessa temperatura na escala Kelvin é:  

a) -7,8 K.          b) 10 K.           c) 32,4 K.            d) 283 K.          e) 291 K.  

 



Exercícios de Óptica 

 

 

QUESTÃO 1 

Um espelho convexo tem raio r =10 cm e conjuga uma imagem virtual a 4 cm do seu 

vértice. Determine a distância (P) do objeto até o espelho e qual a natureza do objeto. 

 

 

QUESTÃO 2 

Um espelho côncavo tem 80 cm de raio. Um objeto real é colocado a 30 cm de distância 

dele. Determine as características da imagem produzida (tamanho, orientação e 

natureza). 

 

 

QUESTÃO 3 

A distância entre um objeto e sua imagem conjugada por um espelho plano é de 60 cm. 

Determine a distância entre o espelho e o objeto (em cm). 

 

 

QUESTÃO 4 

Um objeto situado a 20cm de um espelho côncavo forma uma imagem real de tamanho 

igual ao do objeto. Se o objeto for deslocado para 10cm do espelho, a nova imagem 

aparecerá a que distância  do espelho? 

 

 

QUESTÃO 5 

Um rapaz utiliza um espelho côncavo, de raio de curvatura igual a 40 cm, para barbear-

se. Quando o rosto do rapaz está a 10 cm do espelho, qual seria a ampliação da imagem 

produzida? 

 

 

QUESTÃO 6 

Diante de um espelho esférico côncavo coloca-se um objeto real no ponto médio 

do segmento definido pelo foco principal e pelo centro de curvatura. Se o raio de 

curvatura desse espelho é de 2,4m, calcule a distância entre o objeto e sua imagem 

conjugada pelo espelho. 

 

 

QUESTÃO 7 

Para evitar acidentes de trânsito, foram instalados espelhos convexos em alguns 

cruzamentos. A experiência não foi bem-sucedida porque, como os espelhos convexos 

fornecem imagens menores, perde-se completamente a noção de distância. Para 

perceber o efeito, suponha que um objeto linear seja colocado a 30 m de um espelho 

convexo de 12 m de raio, perpendicularmente a seu eixo principal. 

a) A que distância do espelho convexo seria vista a imagem desse objeto? 

b) Se substituíssemos o espelho convexo por um espelho plano, a que distância deste 

espelho seria vista a imagem daquele objeto? 

 

 

QUESTÃO 8 

Um objeto real O encontra-se diante de um espelho esférico côncavo, que obedece às 

condições de Gauss, conforme o esquema adiante. Determine a distância x entre o 

objeto e o vértice do espelho. 



 
 

 

QUESTÃO 9 

Um objeto está sobre o eixo óptico e a uma distância p de uma lente convergente de 

distância f. Sendo p maior que f e menor que 2f, pode-se afirmar que a imagem será:   

a) virtual e maior que o objeto; 

b) virtual e menor que o objeto; 

c) real e maior que o objeto; 

d) real e menor que o objeto; 

e) real e igual ao objeto.    

 

 

QUESTÃO 10 

Um estudante utiliza uma lente biconvexa para projetar a imagem de uma vela, 

ampliada 5 vezes, numa parede. Se a vela foi colocada a 30 cm da lente, determine a 

distância focal da lente, em cm. 

a) 25cm 

b) 20cm 

c) 15cm 

d) 10cm 

e) 5cm 

 

 

 


