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5a Lista de Exercícios 

 

1) Um vaso está cheio até a boca com 1,4 L de mercúrio a 20 ºC. Quando as 

temperaturas do vaso e do mercúrio se elevam até 60 ºC, há o transbordamento de 7,5 mL 

de mercúrio. Determinar o coeficiente de expansão linear do vaso. 

 

2) Abre-se um orifício numa chapa de alumínio com uma broca de aço cujo diâmetro, a 

20 ºC, é 6,245 cm. No broqueamento, as temperaturas da broca e da chapa se elevam até 

168 ºC. Qual o diâmetro do orifício aberto na chapa na temperatura ambiente? 

 

3) Calcule: 

a) A taxa de calor perdido através de uma janela de vidro de 1,4 m2 de área e 3,0 mm de 

espessura se a temperatura externa for de -29 ºC e a interna for de 22 ºC. 

b) Se essa janela tivesse duas folhas de vidro com as mesmas dimensões e entre elas 

uma lacuna de ar de 7,5 cm, qual seria a taxa correspondente de perda de calor, 

presumindo-se que a condução seja o único mecanismo importante de perda de 

calor? Dadas as condutividades térmicas do vidro 1,0 W/m.K e do ar 0,026 W/m.K. 

 

4)  Dois cubos, um de cobre (Cu) e o outro de alumínio (Al), têm 3 cm de aresta e estão 

montados como mostra a figura 1. Calcular (a) a resistência térmica de cada cubo, (b) a 

resistência térmica do conjunto dos dois cubos, (c) a corrente térmica I e (d) a temperatura 

na interface dos dois cubos.  

 

 

 

Figura 1 

 

 

 



5)  Os cubos mencionados no problema 1 são montados em paralelo, como mostra a 

figura 2. Calcular (a) a corrente térmica em cada cubo, (b) a corrente térmica total e (c) a 

resistência térmica equivalente do conjunto dos dois cubos. 

 

Figura 2 

6) Uma casca esférica, de material com a condutividade térmica k, tem o raio interno r1 e 

o externo r2 (figura 3). O interior da casca é mantido na temperatura T1 e o exterior na 

temperatura T2. Queremos demonstrar que a corrente térmica na casca esférica é dada por 

 

I = [(4πkr1r2)/(r2 – r1)] (T2 – T1) 

 

Imaginemos um elemento esférico no interior da casca, com o raio r e a espessura dr.  

(a) Por que a corrente térmica através de qualquer desses elementos deve ser a 

mesma?  

(b) Determine a corrente I através do elemento mencionado, em termos da área A = 

4πr2, da espessura dr e da diferença de temperatura dT entre as superfícies do 

elemento.  

(c) Escreva a expressão achada no item anterior explicitando dT num membro e dr no 

outro e integre de r = r1 até r = r2.  

Mostre que quando r1 e r2 forem muito maiores do que r2 – r1 a equação acima coincide com 

a equação. 

I = ΔQ/ΔT = kA(ΔT/Δx) 

 

Figura 3 

 

 

 

 

 



7)  

(a) Estime a temperatura do Sol, sabendo que o espectro de radiação solar na Terra tem 

um máximo para λ = 485 nm. 

(b) Caso o Sol viesse a esfriar, nos próximos milênios, quais as conseqüências sobre a 

potência e a natureza da radiação por ele emitida?  

(c) Caso o Sol viesse a assumir temperaturas mais elevadas, nos próximos anos, quais 

as conseqüências sobre a potência e a natureza da radiação por ele emitida?  

 

8) O filamento de tungstênio de uma lâmpada incandescente de 100 W radia 2.00 W de 

luz. (O restante 98 W é transferido por convecção e condução.) O filamento tem uma 

superfície de 0.250 mm2 e uma emissividade de 0.950. Determine a temperatura do 

filamento. (O ponto de fusão do tungstênio é 3 683 K.) 

 

9) Removido de um congelador a –15ºC, 1 kg de gelo é aquecido até converter-se 

completamente em vapor, a 100ºC. Qual é a variação de entropia do sistema? Dados: calor 

específico do gelo 0,5cal/gºC; calor latente de fusão do gelo 79,6cal/g; calor latente de 

vaporização da água 539,6cal/g. 

 

10) Um sistema absorve reversivelmente 200J de calor de um reservatório a 300K e cede 

reversivelmente 100J de calor a um reservatório de 200K, ao efetuar um processo do estado 

A até o B. Nesse processo, o sistema proporciona 50J de trabalho. (a) Qual a variação de 

energia interna do sistema? (b) Qual a variação de entropia do sistema? (c) Qual a variação 

de entropia do universo? (d) Se o sistema passar do estado A até o B por processo 

irreversível, em quê as perguntas dos itens (a), (b) e (c) seriam modificadas? 

 

11) As figuras abaixo ilustram dois ciclos termodinâmicos. (a) Com base no plano ST, 

identifique o ciclo e represente-o no plano PV. (b) Com base no plano SV, identifique o ciclo 

e represente-o no plano PV. 

 

 

12) Uma chaleira contém 1 L de água em ebulição. Despeja-se toda a água numa piscina, 

que está à temperatura ambiente de 20°C. (a) De quanto variou a entropia da água da 

chaleira? (b) De quanto variou a entropia do universo? (considere o calor específico da  

água cágua = 1,00 cal/gºC,  onde 1 cal =4,1840 J) 


