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Lista de Exercícios IV


(Halliday 21-25) Dê uma explicação qualitativa da conexão entre o livre caminho médio das moléculas de amônia no ar e o tempo que se leva pra sentir o cheiro da amônia, quando um livro é aberto do outro lado de uma sala.

(Sears 9-13 - modificado) Uma caixa cúbica de 0,1cm de aresta contém 3x1022 moléculas de O2 a 300K. Calcule (a) a velocidade quadrática média, (b) o caminho livre médio, (c) o tempo entre duas colisões e (d) a freqüência de colisões por segundo? (e) Que pressão o oxigênio exerce sobre as paredes da caixa?

(Tipler 18-37 - modificado) Um mol de He está num vaso e um mol de CH4 gasoso em um outro vaso, ambos em condições normais de temperatura e pressão. Que gás tem moléculas com o maior percurso livre médio? Por que?

(Tipler 18-43) Mostre que o percurso livre médio de uma molécula num gás ideal, na temperatura T e na pressão P, é dado por:
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 (Halliday 21-26) Enumere algumas maneiras efetivas de aumentar o número de colisões moleculares por unidade de tempo em um gás.

(Sears 10-10 - modificado) O caminho livre médio de um átomo de He em um gás de hélio a CNTP é 20x10-8m. (a) Qual é o raio desse átomo? (b) Calcule o tempo médio entre duas colisões.

(Halliday 21-27) Se as moléculas de um gás não são esféricas, que significado podemos atribuir a d, na equação do exercício 4, para o livre caminha médio? Em quais gases as moléculas podem se comportar mais aproximadamente como esferas rígidas?

(Tipler 18-46 – modificado) Conseguem-se pressões tão baixas quanto P = 7x10-6 torr. Imagine que uma câmara contenha hélio sob esta pressão, na temperatura ambiente (300K). Estimar o caminho livre médio e o tempo de colisão no gás, nessas condições e comentar o comportamento médio das partículas se a câmara fosse do tamanho de uma piscina olímpica. O diâmetro do átomo de hélio é de 10-10 m.


