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a
 Lista de Exercícios 

 

1) 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 é de 80 cal/g. 

Calcule a quantidade de gelo que se derrete por minuto em consequência do atrito. 

 

2) O ar que ocupa um volume de 0,142 m
3
 sob pressão manométrica de 103 kPa é expandido 

isotermicamente até a pressão manométrica chegar a zero e , a seguir, é resfriado a pressão 

constante até alcançar seu volume inicial. Calcule o trabalho realizado sobre o gás. 

 

3) Uma pessoa faz uma porção de chá gelado misturando 520g de chá quente (essencialmente água) 

com igual massa de gelo a 0ºC. Quais são a temperatura e a massa de gelo remanescente ao final, 

se o chá quente inicial estiver à temperatura de (a) 90,0 ºC e b) 70,0 ºC. 

 

4) A capacidade calorífica molar da prata, medida à pressão atmosférica, varia com a temperatura 

entre 50 a 100 K de acordo com a equação empírica  

 

628,000109,0318,0 2TTC  

 

onde C está em J/mol.K e T está em K. Calcule a quantidade de calor necessária para elevar 316g      

de prata de 50,0 para 90,0 K. A massa molar de prata é 107,87g/mol. 

 

5) Usa-se um pequeno aquecedor elétrico de imersão para ferver 136 g de água para uma xícara de 

café instantâneo. O aquecedor tem 220 W. Calcule o tempo necessário para levar a água de 23,5 °C ao 

ponto de ebulição, ignorando quaisquer perdas de calor. 

 

6) Aquecem-se 28 gramas de nitrogênio (N2) em um tanque de aço de 25 para 125 °C. (a) Quantos 

moles de nitrogênio estão presentes? (b) Quanto calor se transfere para o nitrogênio supondo que a 

molécula seja do tipo halteres rígido? 

 

 



7) Em um aquecedor solar de água, a energia do Sol é captada por coletores sobre o telhado, e a água 

circula através de tubos. A radiação solar entra no coletor através de uma cobertura transparente e 

aquece a água nos tubos; bombeia-se essa água para um tanque. Supondo que a eficiência de todo o 

sistema seja de 20% (ou seja, 80% da energia solar incidente são perdidos pelo sistema), qual deve ser 

a área do coletor para tirar água de um tanque de 200 l e elevar sua temperatura de 20 para 40 °C em 

1,0 h? A intensidade da luz solar incidente é 700 W/m
2
. 

 

8) Quando se leva um sistema do estado i ao estado f ao longo do trajeto iaf da Fig. 1, descobre-se que 

Q=50 J e W=-20 J. Ao longo do trajeto ibf, Q=36 J. (a) Qual o valor W ao longo do trajeto ibf ? (b) Se 

W=+13 J para o trajeto curvo fi de retorno, quanto vale Q para este trajeto? (c) Tome Ui=10 J. Quanto 

vale Uf ? (d) Se Ub=22 J, encontre Q para o processo ib e o processo bf. 

 

 

             

 

     

 

 

                           Fig.1 

9) Suponha que 20,9 J de calor foram adicionados a um gás ideal. Como resultado, seu volume variou 

de 63 para 113 cm
3
 enquanto a pressão permaneceu constante a 1,00 atm. (a) De quanto a energia 

interna do gás variou? (b) Se a quantidade de gás presente é 2,00 x 10
-3

 mol, encontre o calor 

específico molar à pressão constante. (c) Encontre o calor específico molar a volume constante. 

 

10) Um gás ocupa um volume de 4,33 l sob pressão de 1,17 atm e à temperatura de 310 K. Ele é 

comprimido adiabaticamente até um volume de 1,06 l. Supondo tratar-se de um gás ideal para o qual 

γ=1,40, determine a pressão final e a temperatura final.  Qual foi o trabalho realizado sobre o gás? 

 

11) Um gás ideal sofre uma compressão adiabática a partir de p=122 kPa, V=10,7 m
3
, T=-23,0 °C até 

p=1450 kPa, V=1,36 m
3
. (a) Calcule o valor de γ. (b) Determine a temperatura final. (c) Quantos 

moles do gás estão presentes? (d) Qual é a energia cinética de translação total por mol antes e depois 

da compressão? (e) Calcule a razão entre a velocidade média quadrática antes da compressão e a 

velocidade média quadrática depois da compressão. 
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