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1 - Uma dada massa de gás perfeito está contida em um recipiente de
capacidade 10 litros , sob pressão de 4,00 atm e temperatura de 27,0 °C.
Ao sofrer uma transformação isocórica sua pressão passa a 8,00 atm.
Nesse novo estado qual a temperatura do gás?
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2- Uma certa massa de um gás perfeito é colocada em um recipiente,
ocupando volume de 2,0 litros , sob pressão de 3,0 atmosferas e
temperatura de 7°C. Sofre, então, uma transformação isocórica e sua
pressão passa a 6,0 atmosferas. Nessas condições, qual a nova
temperatura do gás, em °C?
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3 - Um gás ideal está contido em um recipiente fechado, a volume
constante, a uma temperatura de 27 °C. Para que a pressão desse gás
sofra um acréscimo de 50%, é necessário elevar a sua temperatura
para quanto?
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4 - Um gás ideal exerce pressão de 2 atm a 27°C. O gás sofre uma
transformação isobárica na qual seu volume sofre um aumento de 20%.
Supondo não haver alteração na massa do gás, sua temperatura passou a
ser, em °C:

a) 32
b) 54
c) 87
d) 100
e) 120
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5 - Em um processo a pressão constante de 2,0 .10² N/m², um gás
aumenta seu volume de 2.10-³ m³ para 12.10-³ m³.Calcule o trabalho
realizado pelo gás.
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6 - Determine qual o trabalho realizado por um gás em expansão, que
teve seu volume alterado de 1.10-6 m3 para 16.10-6 m3, em uma
transformação à pressão constante de 4.105 N/m2.
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7 - Determine o trabalho realizado por uma máquina de Carnot que
recebe 4000 J de calor de uma fonte quente e trabalha sob as
temperaturas de 200 K e 400 K.

10



8 - Uma máquina térmica de Carnot recebe de uma fonte quente 6000
cal por ciclo. Sendo as temperaturas das fontes quente e fria,
respectivamente, 27 °C e 427 °C, determinar
a) o rendimento da máquina
b) o trabalho realizado pela máquina em cada ciclo
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9 - Uma máquina térmica de Carnot recebe de uma fonte quente 5000
cal por ciclo. Sendo as temperaturas das fontes quente e fria,
respectivamente, 27 °C e 227 °C, determinar
a) o rendimento da máquina
b) o trabalho realizado pela máquina em cada ciclo
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