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Lista de Exercícios V


(Tipler 19-7) Que quantidade de calor deve ser removida para que 100g de vapor de água, a 150ºC, sejam resfriados e congelados em 100g de gelo a 0ºC? (cvapor= 2,01 kJ/kg.K).

(Moysés 8-9 modificado) Num dos experimentos originais de Joule, como o esquematizado na figura abaixo:
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o trabalho era produzido pela queda de uma massa de 26,3 kg de uma altura de 1,60 m, repetida 20 vezes. O equivalente em água da massa da água e do calorímetro que a continha era de 6,32 kg e a variação de temperatura medida foi de 0,313ºC. Que valor para o equivalente mecânico da caloria resulta destes dados experimentais? (considere que a caloria é a quantidade de calor necessária para elevar em 1ºC a temperatura de 1g de água).

(Tipler 19-21) Deseja-se manter a temperatura de 6 latas de cerveja (330mL) contidas num recipiente de espuma de plástico, isolante, exatamente, a 40ºF. Cada lata contém 28,4g de cerveja e está inicialmente a 80ºF. Quantos cubos de gelo, cada qual com 30g, devem ser colocados no vaso isolante a fim de que a temperatura de equilíbrio com as latas seja de 40ºF? (Desprezar perdas térmicas do vaso e também o calor trocado com o alumínio das latas. Admitir que a cerveja seja, praticamente, água pura).

(Tipler 19-10) Um projétil de chumbo, com 30 g e na temperatura inicial de 20ºC, é disparado contra o bloco de um pêndulo balístico e fica nele encravado. Vamos admitir que toda a energia cinética do projétil seja convertida em energia térmica do próprio projétil. Se a velocidade do projétil for de 420 m/s, qual a temperatura que terá imediatamente depois de ficar em repouso no bloco do pêndulo?

(Moysés 8-3) Um bloco de gelo de 1 tonelada, destacado de uma geleira, desliza por uma encosta de 10º de inclinação com velocidade constante de 0,1 m/s. O calor latente de fusão do gelo (quantidade de calor necessária para liquefação por unidade de massa) é de 80 cal/g. Calcule a quantidade de gelo que se derrete por minuto em conseqüência do atrito.

(Tipler 19-19) Um calorímetro com o vaso de alumínio (200 g) contém 500 g de água a 20ºC. No calorímetro coloca-se uma amostra de 100 g de gelo a -20ºC. (a) Determinar a temperatura final do sistema, admitindo nulas as perdas de calor. (Admitir que o calor específico do gelo seja de 2,0 kJ/kg.K.) (b) Outra amostra de 200g de gelo, a -20ºC, é adicionada ao calorímetro. Que massa de gelo resta no calorímetro de pois de atingido o equilíbrio? (c) A resposta à pergunta (b) seria diferente da encontrada se as duas amostras de gelo fossem adicionadas ao mesmo tempo na água do calorímetro?

