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Lista de Exercícios I


(adaptado de Tipler – 18.1) Responda se as afirmativas abaixo estão certas ou erradas e justifique sua resposta:
	Dois corpos em equilíbrio térmico um com o outro devem estar em equilíbrio com um terceiro.

 As escalas Fahrenheit e Celsius só diferem pela escolha do zero de temperatura.
	Todos os termômetros dão a mesma leitura ao medirem a temperatura de um certo sistema.
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	(adaptado de Sears – 1.7) Um termoscópio de água-em-vidro deve ser usado para determinar se dois sistemas separados estão em equilíbrio térmico. A densidade da água, figura abaixo, é a propriedade termométrica. Suponha que, quando o termoscópio é inserido em cada um dos sistemas, a água suba a mesma altura, correspondente a uma densidade de 0,999945 g/cm3. (a) Os sistemas estão necessariamente em equilíbrio? (b) A altura da água no termoscópio poderia mudar se os dois sistemas fossem postos em contato térmico? (c) A altura aumentará, diminuirá ou permanecerá constante?


(Halliday – 19.13) Dê algumas razões para não usarmos água no bulbo de um termômetro. Por que o mercúrio é melhor?

(Tipler – 18.18) Na escala de temperatura Réaumur, o ponto de fusão do gelo é 0°R e o de ebulição da água de 80°R. Deduzir as expressões para converter as temperaturas na escala Réaumur em temperaturas nas escalas Celsius e Fahrenheit.

(Tipler – 18.54) Que diferença há entre 1°C e 1C° ?

(Halliday – 19.9) Nosso “sentido de temperatura” tem um senso de direção? Isto é, mais quente significa, necessariamente, temperatura mais alta, ou é só uma questão de convenção? Anders Celsius (que deu nome à escala Celsius) escolheu originalmente o ponto de ebulição da água a 0°C e o ponto de fusão (congelamento) a 100°C.


