
 
 
01..O gráfico representa a pressão p, em função do volume V, para um gás 
perfeito con tido num cilindro fechado por um pistão móvel. 

 
 

O trabalho realizado pelo gás entre os pon tos A e B, em joules, é de: 
a) 400            b) 200      c) 60             d) 40     e) 20 
 

02.Um gás sofre a transformação cíclica ABCA, indicada no gráfico dado 
abaixo. 

 
 
A variação da energia in terna e o trabalho realizado pelo gás valem, 
respectivamente: 
a) ∆U = 0 J e W = 0 J 
b) ∆U = 0 J e W = 8,0 x 102J 
c) ∆U = 0,5 x 102J e W = 1,5 x 103J 
d) ∆U = 8,0 x 102J e W = 0 J 
e) ∆U = 8,5 x 102J e W = 8,0 x 102J 
 

03. Um sistema pode evoluir de um estado inicial i para um estado final f 
por dois caminhos distintos, I e II, recebendo calor e fornecendo trabalho. 

 
No caminho I, recebe 120cal em calor e fornece 70cal em trabalho. Se no 
caminho II a quantidade de calor recebida for 60cal, o trabalho fornecido, 
em calorias, será: 
a) 10                b) 35           c) 70                   d) 110    e) 130 

 

04.Uma máquina térmica opera segundo o ciclo de Carnot entre as 
temperaturas de 500K e 300K, recebendo 2000J de calor da fonte quente. 
O calor rejeitado para a fonte fria e o trabalho realizado pela máquina,  em 
joules, são, respectivamente: 
a) 500 e 1500 
b) 700 e 1300 
c) 1000 e 1000 

d) 1200 e 800 
e) 1400 e 600 
 

05.Numa compressão isotérmica, o trabalho realizado sobre o gás é 800 J. 

O calor cedido pelo gás no processo e a variação da energia interna, em 
joules, são iguais, respectivamente, a 

A) 800, 800.                B) 800, –800.                C)zero, 800.          D)800, zero. 

 

06.Um gás ideal recebe reversivelmente 1 000 cal de energia em forma de 

calor. Em relação ao trabalho efetuado pelo gás nessa transformação, é 

FALSO afirmar que será 

a) nulo, se a variação de volume for nula. 
b) 1 000 calorias, se a variação de temperatura for nula. 
c) 1 000 calorias, se a variação de pressão for nula. 
d) menor que 1 000 calorias, se a variação de temperatura for positiva. 
e) 1 000 calorias, se a variação de energia interna for nula. 
 

07.Um mol de oxigênio é mantido a volume constante, porém sua energia 
interna varia com a temperatura de acordo com o gráfico. 

 
 
O calor específico do oxigênio a volume 
constante vale 
A) 5 cal/mol.K. 
B) 10 cal/mol.K. 
C) 15 cal/mol.K. 
D) 20 cal/mol.K. 
 

08.Um gás ideal, com um volume inicial de 0,50 dm3 e sob pressão inicial 

de 1,0 x 105 N/m2, sofre a transformação cíclica representada no diagrama 

PV a seguir. 

 
O trabalho realizado, a variação de energia interna e o calor absorvido no 

ciclo, em joules, valem, respectivamente, 

A) zero, 600, 400. 
B) 600, zero, 600. 
C) 400, 400, 600. 
D) 400, 600, zero  
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