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Lista de Exercícios II

(Tipler – 18.29) O ponto de ebulição do hélio a uma atmosfera é de 4,2 K. Qual o volume ocupado pelo hélio gasoso proveniente de 10g de hélio líquido, sob pressão de 1 atm, na temperatura de (a) 4,2 K e (b) 293 K? (Considere 1 atm = 105 Pa)


(Tipler – 18.21 e 22) (a) A figura (i) abaixo mostra o gráfico do volume molar contra a temperatura num processo que leva um gás ideal do ponto A ao ponto B. O que acontece com a pressão do gás? (b) A figura (ii) abaixo mostra o gráfico da pressão contra a temperatura num processo que leva um gás ideal do ponto A ao ponto B. O que acontece com o volume do gás?
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(Tipler – 18.31) Um pneu de automóvel está cheio até a pressão manométrica de 200 kPa na temperatura de 20ºC. (A pressão manométrica é a diferença entre a pressão do pneu e pressão atmosférica.) Depois de o carro rodar a alta velocidade, a temperatura dos pneus é de 50ºC. (a) Admitindo que o volume da carcaça do pneu não se altere e que o comportamento do ar seja de gás ideal, calcular a pressão manométrica do ar nos pneus. (b) Calcular a pressão manométrica admitindo expansão de 10% no volume da carcaça.


(adaptado de Halliday – 23.11) Uma bolha de ar de volume igual a 19,4 cm3 está no fundo de um lago cuja profundidade é de 41,5 m, onde a temperatura é 3,80ºC. A bolha sobe até a superfície, que está à temperatura de 22,6ºC. Suponha que a temperatura da bolha seja a mesma da água que a circunda e encontre seu volume imediatamente antes de atingir a superfície. (Considere a densidade da água igual a 1 g/cm3)

(Tipler – 18.12) A pressão de um termômetro a gás de volume constante é 0,400 atm no ponto de gelo e 0,546 atm no ponto de vapor. (a) Qual a temperatura quando a pressão do gás no termômetro for 0,100 atm? (b) Qual a pressão a 444,6ºC, o ponto de ebulição do enxofre? (Considere 1 atm = 105 Pa)

(Tipler – 18.13) A leitura de um termômetro a gás de volume constante é de 50 torr no ponto triplo da água. (a) Qual a pressão quando a temperatura for de 300K? (b) A que temperatura de gás ideal corresponde a leitura de 678 torr? (Considere 1 torr = 0,13 Pa)

(Halliday – 21.1) Na teoria cinética, supomos que existe um grande número de moléculas em um gás. Gases reais se comportam como gases ideais a baixas densidades. Estas afirmativas são contraditórias? Se não, que conclusão você pode tirar delas?

