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Q1. (Vunesp) Um processo térmico disponibiliza para o interior de um calorímetro 20 kcal de energia.
No calorímetro, encontra-se um bloco de gelo de massa 400 g, inicialmente à temperatura de �10�C.
Dados:

� Lfusão do gelo 80 cal/�C;

� cgelo: 0; 5 cal/(g�C);

� cágua: 1 cal/(g�C);

� dágua: 1 g/mL.

Quando atingir o equilíbrio térmico, supondo-se a capacidade térmica do calorímetro desprezível, pode-
se esperar que em seu interior se encontre. a) gelo, à temperatura abaixo de 0

�C.
b) apenas gelo, à temperatura de 0

�C.
c) gelo e água, à temperatura de 0

�C.
d) apenas água, à temperatura de 0

�C.
e) água, à temperatura acima de 0

�C.

Q2. Em um calorímetro ideal, misturam-se 200 g de gelo a �40�C com 100 g de água a uma tempera-
tura �.
Dados: calor específico do gelo: 0; 50 cal/g�C; calor latente de fusão do gelo: 80 cal/g; calor específico
da água: 1; 0 cal/g�C. Determine:

(a) a temperatura �, para que no equilíbrio térmico coexistam massas iguais de gelo e de água;

(b) a temperatura da água quando o gelo atinge 0
�C, considerando as condições do item (a).

Q3. Em um recipiente de paredes adiabáticas, há 60 g de gelo fundente (0�C). Colocando-se 100 g
de água no interior desse recipiente, metade do gelo se funde. Qual é a temperatura inicial da água?
Dados: calor específico da água 1; 0 cal/g�C; calor latente de fusão do gelo: 80 cal/g.

Q4. Em um calorímetro ideal, misturam-se 200 g de gelo a 0
�C com 200 g de água a 40

�C. Da-
dos: calor específico da água 1; 0 cal/g�C; calor latente de fusão do gelo 80 cal/g. Determine:

(a) a temperatura final de equilíbrio térmico da mistura;

(b) a massa de gelo que se funde.
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