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Lista de Exercícios VI



(Moysés 8-19) O diagrama PV abaixo, onde a pressão é medida em bar e o volume em L, está associado com um ciclo descrito por um fluido homogêneo. Sejam W, Q e ΔU respectivamente o trabalho, a quantidade de calor e a variação da energia interna do sistema associados a cada etapa do ciclo e com o ciclo completo. Complete a tabela abaixo com os valores expressos em Joules


Etapa
W(J)
Q(J)
ΔU(J)
ab

800

bc



ca


-100
Ciclo (abca)
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(Halliday 20-24) Calor é a mesma coisa que energia interna? Se não, dê um exemplo em que a energia interna de um sistema mude sem haver fluxo de calor através de seus limites.

(Sears 3-3) Um gás ideal, originalmente a uma temperatura T1 e pressão P1, é comprimido reversívelmente contra um pistão até que seu volume seja a metade do seu volume original. A temperatura do gás é alterada durante o processo, de modo que a cada instante a relação P = AV seja satisfeita, onde A é uma constante. (a) Faça um diagrama do processo no plano P-V. (b) Encontre o trabalho feito pelo gás, em termos de n, R e T1.

(Halliday 20-26) Se forem dados apenas a pressão e o volume de um sistema, a temperatura pode ser univocamente determinada?

(Sears 3-14) Um volume de 10m3 contém 8kg de oxigênio a uma temperatura de 300K. Encontre o trabalho necessário para reduzir o volume para 5m3, (a) à pressão constante e (b) à temperatura constante. (c) Qual a temperatura ao final do processo em (a)? (d) Qual a pressão ao final do processo em (b)? (e) Mostre ambos os processos no plano P-V.

(Sears 3-16) A temperatura de um gás ideal a uma pressão inicial P1 e volume V1 é aumentada a volume constante até que a pressão seja dobrada. O gás é, então, expandido isotermicamente, até que a pressão caia para seu valor original, onde é comprimido a pressão constante, até que o volume retorne ao seu valor inicial. (a) Esboce estes processos no plano P-V e no plano P-T. (b) Calcule o trabalho em cada processo e o trabalho líquido realizado no ciclo, se n=2x103 moles, P1 = 2atm e V1 = 4m3.

(Tipler 19-27,31) (a) Um gás diatômico efetua 300 J de trabalho e absorve 600 cal de calor. Qual a variação de energia interna do gás? (b) Quando 20 cal de calor são absorvidas por este gás, o sistema efetua 30 J de trabalho. Qual a variação de energia interna do gás?

(Sears 3-23 modificado) Um gás explode dentro de um balão bem isolado. Como conseqüência, o balão se expande 10% de seu volume. A energia interna do balão aumenta, diminui ou permanece a mesma; se há variação da energia interna, é possível calcula-la? Justifique.

(Halliday 20-27) Discuta o processo pelo qual a água congela, do ponto de vista da primeira lei da termodinâmica. Lembre-se que o gelo ocupa um volume maior do que a mesma massa de água.

