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Lista de Exercícios VII


 (Tipler 19-50 - modificado) Um mol de gás diatômico ideal de estrutura molecular não rígida é aquecido isocoricamente de 300K a 600K. (a) Calcular o aumento de energia interna, o trabalho do gás e o calor recebido pelo gás. (b) Calcular as mesmas grandezas para o caso de um processo isobárico.

(Tipler 19-53) A capacidade calorífica de uma certa amostra de um gás, a pressão constante, excede de 29,1 J/K a capacidade calorífica da mesma amostra a volume constante. (a) Quantos moles tem a amostra? (b) Se o gás for monoatômico, quais os valores de Cv e Cp? (c) Se o gás for de moléculas diatômicas capazes de girar, porém não vibrar, quais os valores de Cv e Cp?

(Tipler 19-54) Um mol de gás monoatômico ideal está, inicialmente, a 273K e 1atm. (a) Qual a energia interna inicial? (b) Calcular a energia interna final e o trabalho efetuado quando se fornecem ao gás 500J de calor à pressão constante. (c) Calcular as mesmas grandezas mencionadas quando os 500J de calor forem fornecidos isocoricamente.

(Moysés 9-9) Um mol de gás hélio, inicialmente a 10atm e 273K, sofre uma expansão adiabática reversível até atingir a pressão atmosférica, como primeiro estágio num processo de liquefação do gás. (a) Calcule a temperatura final em ºC. (b) Calcule o trabalho realizado pelo gás na expansão.

(Tipler 19-65 – modificado) Um mol de N2, molécula diatômica tipo halteres rígido, com temperatura inicial de 20ºC a pressão inicial 5atm, se expande adiabaticamente num processo quase-estático até que a pressão seja de 1atm. Depois é aquecido isobaricamente atingindo a temperatura de 20ºC (há expansão nesse aquecimento). Logo que atinge 20ºC é aquecido novamente isocoricamente até atingir a pressão inicial. Finalmente, é resfriado isobaricamente até retornar ao estado original. (a) Construa o diagrama do ciclo no plano PV, mostrando cada processo e especificando os sentidos e estados finais. (b) Calcule o trabalho efetuado pelo gás em um ciclo através do diagrama. (c) Qual o calor recebido e cedido pelo gás no ciclo?

(Tipler 19-59 - modificado) Dois moles de neônio gasoso, inicialmente a 293K e 1atm, são comprimidos adiabaticamente até o volume reduzir-se a um quarto do volume inicial. Determine a temperatura e a pressão no final da compressão. (b) Qual o trabalho realizado nesse processo?

(Tipler 19-48) A lei de Dulong-Petit foi muito usada para se determinar a massa molar de uma substância a partir da medida do respectivo calor específico. Um certo sólido tem o calor específico de 0,447kJ/kg.K. (a) Estime a massa molar da substância. (b) Que elemento constitui, possivelmente, a amostra?

