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Questão 01

O ar de uma bomba de bicicleta é comprimido quando se empurra o pistão. Se o
diâmetro interno da bomba é 3,0 cm e o pistão foi empurrado por 20 cm sob uma
pressão de 2,0 atm, (a) quanto trabalho foi feito na compressão? (b) O trabalho é
positivo ou negativo em relação ao ar da bomba?

Questão 02

Uma amostra de gás aquecida em um cilindro consome 524 kJ de energia na forma
de calor. Ao mesmo tempo, um pistão comprime o gás e realiza 340 kJ de trabalho.
Qual é a variação de energia interna do gás durante o processo?

Questão 03

Um gás em um cilindro foi colocado em um aquecedor e ganhou 5500 kJ de energia
na forma de calor, Se o volume do cilindro aumentou de 345 mL para 1846 mL
contra uma pressão atmosférica de 750 Torr durante o processo, qual é a variação
de energia interna do gás no cilindro?

Questão 04

Em um processo adiabático, não ocorre transferência de energia na forma de calor.
Diga se cada um das declarações seguintes é sempre verdadeira, sempre falsa, ou
verdadeira sob certas condições (especifique as condições: (a) ∆U = 0; (b) q = 0 (c)
q < 0; (d) ∆U = q; (e) ∆U = w.
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Questão 05

(a) Calcule o calor que deve ser fornecido a uma chaleira de cobre de massa 500 g,
que contém 400 g de água, para aumentar sua temperatura de 22 ◦C até o ponto de
ebulição da água, 100 ◦C. (b) Que porcentagem do calor foi usada para aumentar a
temperatura da água? (Veja a tabela 7.2 do livro-texto)

Questão 06

Um caloŕımetro foi calibrado com um aquecedor elétrico, que forneceu 22,5 kJ de
energia e aumentou a temperatura desse caloŕımetro e da água do banho de 22,45
◦C para 23,97 ◦C. Qual é a capacidade caloŕıfica do caloŕımetro?

Questão 07

Calcule o trabalho em cada um dos seguintes processos, começando com uma amos-
tra de gás com T = 305 K, P = 1, 79 atm e V = 4, 29 L; (a) expansão irreverśıvel
contra a pressão externa constante de 1,0 atm, até o volume final de 6,52 L (b)
expansão reverśıvel isotérmica até o volume final de 6,52 L.

Questão 08

Uma peça de cobre de massa 20 g, em 100 ◦C, foi colocada em um recipiente isolado
de capacidade caloŕıfica despreźıvel, que continha 50,7 g de água em 22 ◦C. Calcule
a temperatura final da água. Suponha que não houve perda de energia para a
vizinhança.

Respostas

Questão 1

(a) −28 J (b) negativo

Questão 2

864 kJ

Questão 3

5500 kJ
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Questão 4

(a) verdadeiro, se nenhum trabalho for feito (b) sempre verdadeiro (c) sempre falso
(d) só é verdadeiro se w = 0 (neste caso, ∆U = q = 0) (e) sempre verdadeiro.

Questão 5

(a) 1, 4 × 102 kJ (b) 90%

Questão 6

14,8 kJ/◦C

Questão 7

(a) 226 J (b) 326 J

Questão 8

25 ◦C
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