
Lista de Exercı́cios 9
Teoria cinética dos gases,
Primeira lei da Termodinâmica

Exercı́cios Sugeridos (19/11/2009 ) A numeração corresponde ao Livro Texto.

A16.19 Um balão de ar quente tem um volume de 400 m3. A massa do balão vazio mais a sua carga é
de 200 kg. A atmosfera ambiente se encontra a 10,0◦C e 101 kPa. A que temperatura deve ser
aquecido o ar no balão para que ele decole?
A densidade da atmosfera nas condições ambientes é 1,25 kg/m3.

A16.34 Hélio gasoso está em equilı́brio térmico com hélio lı́quido a 4,20 K. Determine a velocidade
mais provável de um átomo de hélio no gás, considerando o gás como ideal.
A massa de um átomo de hélio é 6,64×10−27 kg.

A16.35 A partir da distribuição de Maxwell-Boltzmann,

Nv = N

(
m

2πkBT

)3/2

4πv2e−mv2/2kBT ,

mostre que:

a) a velocidade mais provável é dada por vmp =
√

2kBT/m,
b) a velocidade quadrática média é vqm =

√
〈v2〉 =

√
3kBT/m,

c) a velocidade média é vm = 〈v〉 =
√

8kBT/πm.

A17.18 Um fluido se expande dos estados i para f como indicado na Figura P17.18. (a) Determine o
trabalho realizado sobre o fluido na expansão. (b) Quanto trabalho é realizado sobre o fluido
se ele é comprimido de f para i ao longo da mesma trajetória?

Figura P17.18

A17.19 Coloca-se 0,200 mol de um gás ideal em um cilindro com um pistão móvel na parte de cima.
O pistão tem massa de 8,00 kg, uma área de 5,00 cm2, e é livre para deslizar para cima e para
baixo mantendo constante a pressão no gás do cilindro. Quanto trabalho é realizado sobre o
gás quando sua temperatura é elevada de 20◦C para 300◦C?
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A17.25 Um gás ideal inicialmente a 300 K sofre uma expansão isobárica a 2,50 kPa. Se o volume
aumenta de 1,00 m3 para 3,00 m3 e 12,5 kJ são transferidos para o gás como calor, quais são a
mudança em sua energia interna e sua temperatura final?

A17.27 Uma amostra de 2,00 mol de gás hélio inicialmente 300 K e 0,400 atm é comprimida isotermi-
camente para 1,20 atm. Considerando que o hélio se comporta como um gás ideal, encontre (a)
o volume final do gás, (b) o trabalho realizado sobre o gás, e (c) a energia transferida na forma
de calor.

A17.32 Em um processo realizado a volume constante, 209 J de calor são transferidos para 1,00 mol de
um gás monoatômico inicialmente a 300 K. Encontre (a) o aumento da energia interna do gás,
(b) o trabalho realizado sobre ele, e (c) sua temperatura final.

A17.36 Durante o movimento de compressão rápida de um motor a gasolina, a pressão aumenta de
1,00 atm para 20,0 atm. Considere o processo adiabático e o gás e ideal com γ=1,40. (a) Por
qual fator o volume se altera? (b) Se a compressão começa com 0,0160 mol de gás a 27◦C, quais
são os valores de Q, W e ∆Eint que caracterizam este processo?

A17.42 Demonstre que um gás ideal constituı́do de moléculas com f graus de liberdade tem as seguintes
propriedades:
1) sua energia interna é nfRT/2; 2) sua capacidade térmica molar a volume constante é fR/2;
3) sua capacidade térmica molar a pressão constante é (f+2)R/2; 4) sua razão de calores es-
pecı́ficos é γ=CP /CV = 1+2/f .

A17.43 A capacidade térmica de uma amostra de uma substância é o produto da massa da amostra
pelo calor especı́fico da substância. Considere 2,00 mol de um gás ideal diatômico. Encontre as
suas capacidades térmicas a volume constante a a pressão constante (a) se as moléculas giram
mas não vibram, e (b) se as moléculas giram e vibram.

A17.58 Um gás ideal inicialmente a Pi, Vi e Ti realiza o ciclo ilustrado na Figura P17.58.
(a) Descubra o trabalho resultante realizado sobre o gás por ciclo. (b) Qual é o calor adicionado
ao sistema por ciclo? (c) Obtenha o trabalho resultante realizado por ciclo para 1,00 mol de gás
ideal inicialmente a 0◦C.

Figura P17.58

B18.32 Os conceitos de média e de valor quadrático médio podem ser aplicados a qualquer distribuição.
Para uma turma com 150 alunos, foi obtida a seguinte distribuição de notas em uma prova va-
lendo 100 pontos.

Nota 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Número de alunos 11 12 24 15 19 10 12 20 17 10

a) Calcule o valor médio das notas da turma. b) Calcule o valor quadrático médio das notas da
turma.
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B18.43 Suponha, de modo simplificado, que o ar seja totalmente constituı́do por N2 (massa molar
28,0 g/mol). a) Calcule o calor especı́fico a volume constante do ar e compare com o calor
especı́fico da água lı́quida. b) Você aquece 1,0 kg de água de 20 ◦C até 30 ◦C em uma chaleira.
Usando-se a mesma quantidade de calor, quantos quilogramas de ar a 20 ◦C você poderia
aquecer, a volume constante, até 30 ◦C? Que volume (em litros) esse ar ocuparia a 20 ◦C e a
uma pressão de 1,0 atm?

B18.62 Um tanque cilı́ndrico vertical contém 1,80 mol de um gás ideal a uma pressão de 1,0 atm a
20 ◦C. A seção circular do tanque tem um raio de 10,0 cm, e o gás está sustentando um pistão
que pode se deslocar para cima e para baixo no cilindro sem atrito. a) Qual é o peso desse
pistão? b) Qual é a altura da coluna de gás que sustenta o pistão?

B18.67 Dentre dois recipientes idênticos, um contém o gás A e o outro, o gás B. As massas das
moléculas desses gases são mA=3,34×10−27 kg e mB=5,34×10−26 kg. Ambos os gases estão
à mesma pressão e a 10 ◦C. a) As moléculas de que gás (A ou B) têm maior energia cinética
translacional e maior velocidade quadrática média? b) Agora você deseja elevar a temperatura
de apenas um desses recipientes, de modo que ambos os gases tenham a mesma velocidade
quadrática média. De qual gás você deve elevar a temperatura? c) Em que temperatura você
irá atingir o seu objetivo? d) Uma vez que você tenha atingido seu objetivo, que moléculas (A
ou B) têm agora maior energia cinética translacional média por molécula?

P3.3 Considere um cubo de arestaL = 1 m que contém uma amostra comN = 6,022×1022 moléculas
de um gás ideal diatômico, em equilı́brio térmico a T = 300 K.
A massa de cada molécula é m = 3,35×10−27 kg.

a) Calcule a força exercida pelo gás sobre cada face do cubo.
b) Nesta temperatura (T = 300 K) pode-se considerar que as moléculas do gás têm movi-

mento translacional e rotacional. Utilize o Teorema de Equipartição da Energia para cal-
cular a energia interna da amostra de gás. Explique seu raciocı́nio.

c) A partir da distribuição de Maxwell-Boltzmann de velocidades:

Nv(v) = 4πN
(

m

2πkBT

)3/2

v2e−mv2/2kBT ,

calcule a velocidade mais provável das moléculas do gás, vmp.

P3.4 Dois mol de hélio estão inicialmente à temperatura Ti = 27◦C, ocupando um volume de Vi =
20 L. Primeiramente expande-se o gás a pressão constante até que o volume seja dobrado e,
em seguida, o gás é expandido adiabaticamente até que a temperatura retorne ao valor inicial.
O hélio nestas condições pode ser tratado como um gás ideal monoatômico.

a) Calcule a variação total de energia interna do gás.
b) Calcule o calor total fornecido ao gás no processo.
c) Calcule o volume final do gás, Vf .
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