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Termodinâmica I (FMT0159) – IME - Noturno 

1º semestre de 2010 

Lista de exercícios 1 

 

1. O comprimento da coluna de mercúrio de um certo termômetro é 4,0 cm, quando o 

termômetro está imerso num banho de gelo e água, e 24,0 cm, quando o termômetro 

está imerso na água em ebulição. 

(a) Qual deve ser o comprimento da coluna na temperatura ambiente de 22,0º C?  

(b) A coluna de mercúrio tem 25,4 cm de comprimento quando o termômetro estiver 

imerso numa solução química. Qual a temperatura da solução?  

 

2. A pressão de um termômetro a gás, de volume constante, é 0,400 atm no ponto do 

gelo e 0,546 atm no ponto de vapor. 

(a) Qual a temperatura quando a pressão for 0,100 atm? 

(b) Qual a pressão a 444,6º C, o ponto de ebulição do enxofre?  

 

3. Em que temperatura as escalas Fahrenheit e Celsius dão a mesma leitura? 

 

4. Considere a escala de temperatura absoluta. A pressão de um termômetro a gás a 

volume constante tende a zero no limite em que T também tende a zero. Use esta 

informação e que a pressão medida por este termômetro vale P3 quando está à 

temperatura do ponto triplo (T=273,16 K), para montar uma escala T vs P para este 

termômetro a gás. 

 

5. Uma vara de alumínio foi medida com uma trena de aço, a 25º C, calibrada nesta 

temperatura. O comprimento encontrado foi 75 cm. Qual será a leitura da trena para o 

comprimento da vara, quando a medida for feita com a trena e a vara a (a) 0º C e (b) 

50º C?  

Considere αalumínio = 2,3x10
-5

 K
-1

 e αaço = 1,1x10
-5

 K
-1

.  

 

6. Um automóvel tem um tanque de gasolina, em aço, com 60 l, cheio até a boca, 

quando a temperatura é de 10º C. O coeficiente de expansão térmica da gasolina é 

β=0,900x10
-3

 K
-1

. Levando em conta a expansão do tanque de aço, quanta gasolina 

transbordará quando o carro estiver estacionado no sol e sua temperatura for 25º C?  
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7. O calor específico de um certo metal pode ser determinado pela variação de 

temperatura que ocorre quando uma amostra aquecida do metal for colocada num 

vaso isolado feito do mesmo material e que contém água. A amostra tem 100 g e está 

inicialmente a 100º C. A massa do vaso é de 200 g e contém 500 g de água, na 

temperatura inicial de 20º C. A temperatura final foi de 21,4º C. Qual o calor 

específico do metal?  

 

8. Um pedaço de gelo de 200 g e a 0º C, foi colocado em um vaso isolado e com 

capacidade calorífica que pode ser desprezada, contendo 500 g de água a 20º C. 

(a) Qual será temperatura de equilíbrio deste sistema? 

(b) Qual a quantidade de gelo que fundiu? 

 

9. O calor fornecido a um corpo desde uma temperatura inicial Ti até uma temperatura 

final T é dado por: 

Q = A(T-Ti)² 

onde A = 20 cal/K². 

(a) Determine a expressão da capacidade calorífica em função de T. 

(b) Calcule a capacidade calorífica deste corpo a 300 K, se Ti = 200 K.  

 

10. Dois cubos de gelo de 40 g cada um, a temperatura de -10º C, são colocados em um 

copo com 150 g de água a 20º C. 

(a) Determinar a temperatura final de equilíbrio deste sistema. 

(b) O que ocorre com o gelo? 

Considere:  

calor específico do gelo = 0,53 cal/(g.º C) 

calor de fusão do gelo = 80 cal/g 

 

11. Um calorímetro de capacidade térmica igual a 50 cal/ºC contém uma mistura de 100 g 

de água e 100 g de gelo, em equilíbrio térmico. Mergulha-se nele um aquecedor 

elétrico de capacidade térmica desprezível, pelo qual se faz passar uma corrente, com 

potência P constante. Após 5 min, o calorímetro contém água a 39,7º C. O calor 

latente de fusão do gelo é 80 cal/g. Qual é a potência em W do aquecedor? 
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12. Uma caixa metálica cúbica, com arestas de 20 cm, contém ar na pressão de 1 atm e 

temperatura 300 K. A caixa está selada, de modo que o volume é constante, e então, é 

aquecida até a temperatura de 400 K (desconsidere a dilatação da caixa). Achar a 

força resultante sobre cada face da caixa.  

 

13. Uma pessoa, em média, consome diariamente alimentos cujo valor energético total é 

de 2500 kcal. (lembrar 2500 Cal = 2500 kcal) 

(a) A quantos joules corresponde esta grandeza? 

(b) Admitindo que esta energia seja dissipada a taxa constante e uniforme durante 

24h, calcular a potência da dissipação, em watts. 

 

14. Um termômetro de mercúrio de pyrex é formado por um bulbo cujo volume é 

0,15cm
3
 e um capilar. Calcular o diâmetro do capilar para que a sensibilidade da 

coluna de Hg seja 2mm/
o
C. Considere βHg = 1,82x10

-4
 K

-1
, αpyrex = 3,2x10

-6
 K

-1
.  

 

15.  Um edifício de concreto de 120m deve ser construído em três blocos iguais. Calcular 

o espaço entre os blocos na temperatura de 5 
o
C, de forma que os blocos se encostem 

na temperatura de 40 
o
C. Considere αconcreto = 12x10

-6
 K

-1
. 

 

16. A distância entre dois espelhos de um instrumento de alta precisão deve ser estável 

em relação à mudanças de temperatura. Deseja-se estabilizar a distância L = 1,50 cm 

entre dois espelhos de um laser, como se mostra na figura. Para isso se utilizam dois 

separadores, um da liga metálica invar e outro de alumínio. Calcule os comprimentos 

Linvar e Lalumínio que deve ter cada separador para que L permaneça estável.  

Considere αalumínio = 2,3x10
-5

 K
-1

 e αinvar = 0,7x10
-5

 K
-1

.  
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17. Admitindo a conhecida fórmula de Einstein para a energia total de um corpo E = mc
2
, 

onde m é a massa do corpo e c a velocidade da luz (c = 3x10
8
 ms

-1
), calcule o 

aumento de massa que sofre 1 kg de água, inicialmente no ponto de gelo, quando ele 

aumenta sua temperatura até o ponto de vapor.  

 

18.  Uma peça de aço de massa 1,0 kg a 1200 
o
C é jogada numa mistura de 0,7 kg de gelo 

e 1,0 kg de água a 0 
o
C. Desconsiderar a evaporação de água no processo e quaisquer 

perda de calor para o exterior. a) Determine se todo o gelo derreteu quando o sistema 

alcança o equilíbrio térmico. b) Calcule a temperatura final da mistura.  

Considere: calor de fusão do gelo LF = 80 cal/g,  

calor específico do aço caço =  0,107cal/g 
o
C 
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