


3 - Um bloco de 500 g de prata, inicialmente a 20 °C, é aquecido até 70 °C, ao

receber 2 000 calorias. Determine:

a) a capacidade térmica desse bloco de prata;

b) o calor específico da prata.
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Estudo do calor sensível

• Cálculo da quantidade de calor sensível

• Verificamos experimentalmente que a quantidade de calor sensível (Q)
recebida ou cedida por um corpo apenas para variar sua temperatura (sem
ocorrer mudança de fase) é diretamente proporcional à sua massa (m) e a
variação da sua temperatura (ΔT).
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EXPRESSÃO MATEMÁTICA 
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EXEMPLO
(UFPR) Durante o eclipse, em uma das cidades na zona de totalidade,
Criciúma-SC, ocorreu uma queda de temperatura de 8,0°C. (Zero Horas –
04/11/1994) Sabendo que o calor específico sensível da água é 1,0 cal/gºC, a
quantidade de calor liberada por 1000g de água, ao reduzir sua temperatura de
8,0°C, em cal, é:

a)8,0

b)125

c)4000

d)8000

e) 64000
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EXEMPLO

Para o aquecimento de 500 g de água, de 20 °C a 100 °C, utilizou-se uma
fonte térmica de potência 200 cal/s. Sendo o calor específico da água igual a
1,0 cal/g °C, quanto tempo demorou esse aquecimento, se o rendimento foi de
100%?
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Trocas de calor

Qcedido + Qrecebido = 0

Qcedido = - Qrecebido

- Dois corpos:

- Mais de dois corpos:

Q1+Q2+Q3+ ... +Qn = 0
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EXEMPLO
Um bloco de uma material desconhecido e de massa 1kg(1000 g)

encontra-se à temperatura de 80°C, ao ser encostado em outro bloco do
mesmo material, de massa 500g e que está em temperatura ambiente (20°C).
Qual a temperatura que os dois alcançam em contato? Considere que os
blocos estejam em um calorímetro.
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QUESTÃO 01

Ao fornecer 300 calorias de calor para um corpo, verifica-se como
consequência uma variação de temperatura igual a 50 ºC. Determine
a capacidade térmica desse corpo.
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QUESTÃO 02

Para aquecer 500 g de certa substância de 20 ºC para 70 ºC, foram
necessárias 4 000 calorias. A capacidade térmica e o calor
específico valem respectivamente:

a) 8 cal/ ºC e 0,08 cal/g .ºC

b) 80 cal/ ºC e 0,16 cal/g. ºC

c) 90 cal/ ºC e 0,09 cal/g. ºC

d) 95 cal/ ºC e 0,15 cal/g. ºC

e) 120 cal/ ºC e 0,12 cal/g. ºC
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