
Universidade Federal do Paraná
Departamento de Química

Quarta Lista de Introdução à Físico-Química (CQ112)
Professor Eduardo Lemos de Sá

Sugestão: quando cabível, faça a análise dimensional nasnas principais equações utilizadas. 

1a Questão : O corpo humano produz calor na taxa de 100 J s-1 . Pergunta-se:
a) Qual é a taxa de geração de entropia para as vizinhanças quando a temperatura é 20.0 oC?
b) Quanta entropia é gerada em um dia?
c) O que aconteceria com a entropia gerada se a temperatura das vizinhanças fosse aumentada para 30.0  oC?
Justifique a sua resposta.

2a Questão : Calcule a variação de entropia quando um bloco 50.00 g de cobre, inicialmente
a  25.0 oC,  recebe  65.0 J  de  calor.  Repita  este  cálculo  para  uma  temperatura  inicial  de
100.0 oC. Explique conceitualmente as diferenças.
Sugestão: busque na literatura o valor da capacidade térmica do cobre.

3a Questão : Assumindo que as capacidades térmicas molares de um gás ideal monoatômico
seja invariante com a temperatura, calcule o valor da mudança de entropia em um processo
onde 1.00 mol deste gás sofre um aquecimento reversível de 37.6 oC para 157.9 oC quando: a)
o seu volume é mantido constante; b) quando a sua pressão é constante.

4a Questão : Calcule o ΔS em um processo onde 5.25S em um processo onde 5.25 mol de um gás ideal isotermicamente
muda seu volume de 24.252 L para 34.058 L.

5a Questão : Qual das substâncias citadas nos pares abaixo você espera que apresentem uma
maior entropia molar a 298 K? Justifique a sua resposta.
a) Iodo ou bromo gasosos;
b) Ciclopentano e 1-penteno (ambos líquidos);
c) eteno (gasoso) e uma massa equivalente de polietileno sólido;

6a Questão : Sem fazer cálculos, prediga o sinal de ΔS em um processo onde 5.25S para cada um dos processos 
(não-balanceados):
a) Cl2(g) + H2O(l)   →  HCl(aq)  +  HClO(aq)

b) Cu3(PO4)2(s)  →   Cu2+
(aq)   +   PO4

3-
(aq)

c) SO2(g)   +   Br2(g)   +   H2O(l)   →  H2SO4(aq)   +   HBr(aq)

7a Questão : Nanotecnólogos têm encontrado maneiras de manipular estruturas que contêm
uma pequena quantidade de moléculas. Entretanto, orientar estas moléculas para formar um
artefato pode ser algo extremamente difícil. Calcule a entropia de artefato onde 64 moléculas
são:  a)  todas  alinhadas  na  mesma direção  e  orientação;  b)  elas  distribuem-se  em quatro
orientações possíveis (todas com a mesma energia).
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