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1.Calor é: 

a) energia em trânsito de um corpo para outro, quando entre eles há diferença de temperatura 

b) medido em graus Celsius 

c) uma forma de energia que não existe nos corpos frios 

d) uma forma de energia que se atribui aos corpos quentes 

e) o mesmo que temperatura 

 

2. Sobre o conceito de calor pode-se afirmar que se trata de uma: 

a)medida da temperatura do sistema.           

b)forma de energia em trânsito.           

c)substância fluida. 

d)quantidade relacionada com o atrito.      

e) energia que os corpos possuem.  

 

3. Quando dois corpos de materiais diferentes estão em equilíbrio térmico, isolados do meio ambiente, pode-se afirmar 

que: 

a)o mais quente é o que possui menor massa.                    

b) apesar do contato, suas temperaturas não variam. 

c) o mais quente fornece calor ao mais frio.                       

d)o mais frio fornece calor ao mais quente 

e) suas temperaturas dependem de suas densidades 

 
4. Um sistema A está em equilíbrio térmico com outro B e este não está em equilíbrio térmico um outro C. Então, 
podemos dizer que: 
a) os sistemas A e C possuem a mesma quantidade de calor. 
b) a temperatura de A é diferente da de B. 
c) os sistemas A e B possuem a mesma temperatura. 
d) a temperatura de B é diferente da de C, mas C pode ter temperatura igual à do sistema A. 
e) nenhuma das anteriores.   
 

5. Quando uma enfermeira coloca um termômetro clínico de mercúrio sob a língua de um paciente, 

por exemplo  ela sempre aguarda algum tempo antes de fazer a sua leitura. Esse intervalo de tempo 

é necessário. 

 

a)   para que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o corpo do paciente. 

b)   para que o mercúrio, que é muito pesado, possa subir pelo tubo capilar. 

c)   para que o mercúrio passe pelo estrangulamento do tubo capilar. 

d)   devido à diferença entre os valores do calor específico do mercúrio e do corpo humano. 

e)   porque o coeficiente de dilatação do vidro é diferente do coeficiente de dilatação do mercúrio. 

6. Temperaturas podem ser medidas em graus Celsius (oC) ou Fahrenheit (oF). Elas têm uma proporção linear entre 

si. Temos: 32o F = 0o C; 20oC = 68o F.  

Qual a temperatura em que ambos os valores são iguais? 

a) 40       b) −20         c) 100       d)−40             e) 0  

 

7. No LHC (Grande Colisor de Hadrons), as partículas vão correr umas contra as outras em um túnel de 27 km de 

extensão, que tem algumas partes resfriadas a – 271 ,25°C.Os resultados oriundos dessas colisões, entretanto, vão 

seguir pelo mundo todo. A grade do LHC terá 60 mil computadores. O 

   

objetivo da construção do complexo franco-suíço, que custou US$ 10 bilhões e é administrado pelo Cern (Organização 
Europeia de Pesquisa Nuclear, na sigla em francês), é revolucionar a forma de se enxergar o Universo. 
 
A temperatura citada no texto, expressa nas escalas fahrenheit e kelvin, equivale, respectivamente, aos valores 
aproximados de: 
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a) – 456 e 544                  

b) – 456 e 2                        

c) 520 e 544                       

d) 520 e 2                            

e) – 456 e – 2  

 

8.  O gráfico abaixo mostra como estão relacionadas as escalas termométricas Celsius e Fahrenheit. 

 
 

No inverno, a temperatura, na cidade de Nova York, chega a atingir o valor de 10,4 ºF. Na escala Celsius, esse valor  

corresponde a 

a) – 12,0.                               

b) – 13,6.                                      

c) – 38,9.                                    

d) – 42,0.  

e) - 14 

 

9. O fato de barras de ferro contidas em uma viga de concreto não provocarem rachaduras no concreto explica-se pela 
semelhança que existe entre os valores do 
a) calor específico desses materiais. 
b) calor de fusão desses materiais. 
c) coeficiente de condutividade térmica desses materiais. 
d) coeficiente de dilatação linear desses materiais. 
e) coeficiente de atrito desses materiais. 
 

10. A imprensa tem noticiado as temperaturas anormalmente altas que vêm ocorrendo 

no atual verão, no hemisfério norte. 

 

Assinale a opção que indica a dilatação (em cm) que um trilho de 100 m sofreria devido 

a uma variação de temperatura igual a 20 °C, sabendo que o coeficiente linear de 

dilatação térmica do trilho vale α = 1,2.10-5 por grau Celsius. 

a) 3,6              

b) 2,4              

c) 1,2         

d) 1,2.10-3    

e) 2,4.10-3    

 

11. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto a seguir, na 

ordem em que aparecem. A figura que segue representa um anel de alumínio homogêneo, 

de raio interno Ra e raio externo Rb, que se encontra à temperatura ambiente. 

 

Se o anel for aquecido até a temperatura de       200 °C, o raio Ra .......... e o raio Rb .......... 
. 
a) aumentará - aumentará 
b) aumentará - permanecerá constante 
c) permanecerá constante - aumentará 
d) diminuirá - aumentará 
e) diminuirá - permanecerá constante 
 

12.Uma chapa de alumínio tem um furo central  de 100cm de raio, estando numa temperatura de 12oC. 

 
Sabendo-se que αal=22.10-6 oC-1, a nova área do furo quando a chapa for aquecida até 122oC será: 
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a) 2,425 m2                   

b) 3,140 m2                   

c) 4,155 m2                   

d) 3,155 m2                     

e) 5,425 m2 

 

13. Um frasco de capacidade para 10 litros está completamente cheio de glicerina e encontra-

se à temperatura  de 10ºC. 

Aquecendo-se o frasco com a glicerina até atingir 90ºC, observa-se que 352 ml de glicerina 

transbordam do frasco.  Sabendo-se que o coeficiente de dilatação volumétrica da glicerina é 

5,0 x 10-4 ºC-1, o coeficiente de dilatação linear do  frasco é, em ºC-1. 

a) 6,0 x 10-5                

b) 2,0 x 10-5                  

c) 4,4 x 10-4                         

d) 1,5 x 10-4                     

e) 3,0 x 10-4 

 

14. O experimento do anel de Gravesand pode ser usado para comprovar a dilatação 

volumétrica de um sólido. Considerando que, em outro artefato experimental, uma esfera 

metálica tinha, a 10°C. um raio de 5,0 cm, que a esfera foi feita com aço de coeficiente de 

dilatação linear a 1,5.10-3 °C e adotando π = 3, a dilatação volumétrica sofrida pela esfera, 

se sua temperatura for elevada para 110°C’, é: 

a) l,13 cm3                     

b)1,00 cm3                             

c) 500,00cm3                                     

d) 9,00cm3                     

e) 2,25cm3 

 

15. As duas ilustrações a seguir estão relacionadas com a 

dilatação térmica dos sólidos, sendo que a figura da esquerda 

mostra água quente sendo derramada em um pote de vidro 

fechado com tampa de metal; e a outra mostra  o  aquecimento 

de uma porca em um parafuso. Ambas as ilustrações têm o 

objetivo de mostrar o desprendimento da tampa e da porca. Sobre 

esse assunto, analise as afirmativas abaixo. 

I. O desprendimento só é possível porque o coeficiente de dilatação da tampa é menor do que o coeficiente do vidro. 

II. Tanto a tampa quanto a porca devem ter coeficientes de dilatação maiores do que os coeficientes do vidro e do 

parafuso, respectivamente. 

III. Se a água despejada no pote fosse gelada, a tampa iria ficar mais firmemente encaixada. 

IV. Para desatarraxar, a distância entre os átomos da porca deverá ser maior do que a distância entre os átomos do 

parafuso. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 

a) I e III                             

b) I, III e IV                                

c) II                                     

d) II  e IV                                    

e) II , III e IV 
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1. Muitos estudos têm demonstrado a necessidade de uma dieta alimentar balanceada para diminuir a 

incidência de doenças e aumentar a qualidade e o tempo de vida do homem. 

Durante o intervalo, um estudante consumiu um lanche feito de pão e hambúrguer, 50 g de batata frita, 1 

caixinha de água de coco e 50 g de sorvete. 

Considere a tabela a seguir. 

 
O valor energético total, obtido pela ingestão do lanche é, aproximadamente, em kcal, de 

a) 426.        b) 442.         c) 600.    d) 638.   e) 867. 

 

2. Massas iguais de cinco líquidos distintos, cujos calores específicos estão dados na tabela adiante, encontram-se 

armazenadas, separadamente e à mesma temperatura, dentro de cinco recipientes com boa isolação e capacidade 

térmica desprezível. 

 
Se cada líquido receber a mesma quantidade de calor, suficiente apenas para aquecê-lo, mas sem alcançar seu ponto 

de ebulição, aquele que apresentará temperatura mais alta, após o aquecimento, será: 

a) a água.                           

b) o petróleo.                             

c) a glicerina.                            

d) o leite.                    

e) o mercúrio. 

 

3. A tabela abaixo mostra apenas alguns valores, omitindo outros, para três 

grandezas associadas a cinco diferentes objetos sólidos: 

 

 massa; 

 calor específico; 

 energia recebida ao sofrer um aumento de temperatura de 10 °C. 

A alternativa que indica, respectivamente, o objeto de maior massa, o de 

maior calor específico e o que recebeu maior quantidade de calor são: 

a) I, III e IV               

b)  I, II e IV                    

c)  II, IV e V                          

d) II, V e IV 

e) I ,IV e V 
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4. A temperatura normal do corpo humano é de 36,5 °C. Considere uma pessoa de 

80 Kg de massa e que esteja com febre a uma temperatura de 40°C. Admitindo que 

o corpo seja feito basicamente de água, podemos dizer que a quantidade de 

energia, em quilocalorias (kcal), que o corpo dessa pessoa gastou para elevar sua 

temperatura até este estado febril, deve ser mais próxima de: Dado: calor específico 

da água c = 1,0 cal/g°C 

a) 200.    b) 280.      c) 320.        d) 360.      e) 420.  

 

5. Clarice colocou em uma xícara 50 mL de café a 80 °C, 100 mL de leite a 

50 °C e, para cuidar de sua forma física, adoçou com 2 mL de adoçante 

líquido a 20 °C. Sabe-se que o calor específico do café vale 1 cal/(g.°C), do 

leite vale 0,9 cal/(g.°C), do adoçante vale 2 cal/(g.°C) e que a capacidade 

térmica da xícara é desprezível. 

Considerando que as densidades do leite, do café e do adoçante sejam 

iguais e que a perda de calor para a atmosfera é desprezível, depois de 

atingido o equilíbrio térmico, a temperatura final da bebida de Clarice, em 

°C,estava entre 

(A) 75,0 e 85,0.          

(B) 65,0 e 74,9.            

(C) 55,0 e 64,9.            

(D) 45,0 e 54,9.            

(E) 35,0 e 44,9 

 

6. Dois blocos metálicos de materiais diferentes e inicialmente à mesma temperatura são aquecidos, absorvem a 

mesma quantidade de calor e atingem uma mesma temperatura final sem ocorrer mudança de fase. Baseado nessas 

informações, podemos afirmar que eles possuem o(a) mesmo(a): 

 [A] densidade.           

[B] calor específico.           

[C] volume.           

[D] capacidade térmica.           

[E] massa. 

 

7. Um bloco de chumbo está sendo fundido. 

Durante esse processo, à pressão constante, é correto afirmar que: 

a)ele recebe calor e sua temperatura aumenta.                             

b)ele cede calor e sua temperatura aumenta. 

c)ele recebe calor e sua temperatura permanece constante.        

d)o calor evidenciado é sensível, pois há mudança de temperatura. 

e)ele cede calor e sua temperatura diminui. 

 

8. Uma bola de ferro e uma bola de madeira, ambas com a mesma massa e a mesma 

temperatura, são retiradas de um forno quente e colocadas sobre blocos de gelo. 

 

Marque a opção que descreve o que acontece a seguir. 

a)A bola de metal esfria mais rápido e derrete mais gelo.             

b)A bola de madeira esfria mais rápido e derrete menos gelo.  

c)A bola de metal esfria mais rápido e derrete menos gelo.         

d)A bola de metal esfria mais rápido e ambas derretem a mesma quantidade de gelo.  

e)Ambas levam o mesmo tempo para esfriar e derretem a mesma quantidade de gelo.  
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9.  Em um copo há 100g de água (calor específico  c = 1,0 cal/goC) à temperatura de 

30oC. Desejando resfriar a água, coloca-se nesse copo 100g de gelo (calor latente de 

fusão L=80cal/g) à temperatura de 0oC. Considerando o copo um calorímetro de 

capacidade térmica desprezível, após o equilíbrio térmico a temperatura será 

de(em oC): 

a) -20          b) -10           c) 0          d) 10        e) 20 

 

10.   O gráfico abaixo ilustra o comportamento dos dados 

obtidos no aquecimento de uma certa quantidade de gelo. 

 

 Analisando a variação da temperatura em relação à 

variação na quantidade de calor, assinale a alternativa 

correta. 

a) No trecho AB, o gelo está mudando de 

fase.                                

b) No trecho BC, o gelo está em repouso. 

c) No trecho CD, ocorre uma liberação de calor latente.                  

d) No trecho DE, há uma mudança de fase. 

e) No trecho EF, o gelo está derretendo. 

 

11. O gráfico a seguir representa a variação da temperatura de 200,0 g 

de água, em função do tempo, ao ser aquecido por uma fonte que libera 

energia a uma potência constante. 

A temperatura da água no instante 135 s e o tempo que essa fonte levaria 

para derreter a mesma quantidade de gelo a 0°C são respectivamente: 

a) 64°C, 200 s              

b) 64°C, 100 s                

c) 74°C, 80 s               

d) 74°C, 200 s               

e) 74°C, 250 s  

 

12.  A sonda Phoenix, lançada pela NASA, detectou em 2008 uma camada de gelo no fundo de uma cratera na 

superfície de Marte. Nesse planeta, o gelo desaparece nas estações quentes e reaparece nas estações frias, mas a 

água nunca foi observada na fase líquida. Com auxílio do diagrama de fase da água, analise as três afirmações 

seguintes. 

     

 I - O desaparecimento e o reaparecimento do gelo, sem a presença da fase líquida, sugerem a ocorrência de 

sublimação. 

II - Se o gelo sofre sublimação, a pressão atmosférica local deve ser muito pequena, inferior à pressão do ponto triplo 

da água. 

III - O gelo não sofre fusão porque a temperatura no interior da cratera não ultrapassa a temperatura do ponto triplo da 

água. 

De acordo com o texto e com o diagrama de fases, pode-se afirmar que está correto o contido em: 

a) I, II e III.             

b) II e III, apenas.                 

c) I e III, apenas.               

d) I e II, apenas.                

e) I, apenas.  
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1. Com relação aos processos de transferência de calor, considere as seguintes afirmativas: 

I. A condução e a convecção são processos que dependem das propriedades do meio material no qual 

ocorrem. 

II. A convecção é um processo de transmissão de calor que ocorre somente em metais. 

III. O processo de radiação está relacionado com a propagação de ondas eletromagnéticas 

 

Assinale a alternativa correta. 

a)Somente a afirmativa I é verdadeira.             

b) Somente a afirmativa II é verdadeira.         

c)Somente a afirmativa III é verdadeira. 

d)Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.                 

e) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras 

 

2. Analise as situações a seguir descritas, considerando-se o processo de transferência de calor relacionado a cada 

uma delas: 

 

I - Um legume se aquece ao ser colocado dentro de uma panela com água fervente. 

II - O congelador, localizado na parte superior de uma geladeira, resfria todo o interior da mesma. 

III - Os componentes eletrônicos de aparelhos, em funcionamento, de uma estação espacial, transmitem calor para o 

espaço. 

As situações I, II e III correspondem, respectivamente, aos processos de: 

a)condução, convecção e condução.           

b)convecção, radiação e convecção.           

c)condução, convecção e radiação. 

d)radiação, condução e radiação. 

 

3. Na figura a seguir tem-se um dispositivo que nos ajuda a entender as formas pelas 

quais o calor se propaga. 

Observa-se que, em um local livre de correntes de ar, ao ligar a lâmpada - 

transformação de energia elétrica em térmica -, a ventoinha acima da lâmpada 

começa a girar. Isto deve-se, principalmente, devido à(às): 

a)irradiação térmica próxima à lâmpada aquecida                    

b)convecção térmica do ar próximo à lâmpada aquecida 

c)condução térmica que predomina nos metais                         

d)força de atração gravitacional entre a ventoinha e a lâmpada 

e)forças de ação e de reação 

 

4. Um corpo I é colocado dentro de uma campânula de vidro transparente evacuada. 

Do lado externo, em ambiente à pressão atmosférica, um corpo II é colocado próximo 

à campânula, mas não em contato com ela, como mostra a figura. 

As temperaturas dos corpos são diferentes e os pinos que os sustentam são isolantes 

térmicos.  

 

Considere as formas de transferência de calor entre esses corpos e aponte a alternativa correta. 

a) Não há troca de calor entre os corpos I e II porque não estão em contato entre si. 

b) Não há troca de calor entre os corpos I e II porque o ambiente no interior da campânula está evacuado. 

c) Não há troca de calor entre os corpos I e II porque suas temperaturas são diferentes. 

d) Há troca de calor entre os corpos I e II e a transferência se dá por convecção. 

e) Há troca de calor entre os corpos I e II e a transferência se dá por meio de radiação eletromagnética. 

 

5. Uma garrafa térmica tem paredes prateadas e duplas com vácuo no espaço intermediário. A vantagem de se 

fabricarem garrafas térmicas assim é porque as paredes prateadas: 

a) absorvem o calor e o vácuo é um ótimo isolante térmico. 

b) são altamente refletoras e o vácuo, um ótimo  isolante térmico. 

c) absorvem o calor e o vácuo é um excelente condutor. 

d) são altamente refletoras e o vácuo é um excelente condutor. 
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6. Uma das razões que faz a água, próxima à superfície livre de alguns  lagos, congelar no inverno, em regiões 

de baixas temperaturas, é o fato de que ao ser resfriada, no intervalo aproximado de 4 °C a 0 °C, ela sofre um 

processo de dilatação. Com isso seu volume ____________ e sua densidade ____________ . Desprezando 

os efeitos da irradiação térmica, durante esse resfriamento a água do fundo do lago não consegue atingir a 

superfície livre, pois não ocorre mais a ____________ e sua temperatura diminuirá, devido ao processo 

de____________ . 

As informações que preenchem corretamente as lacunas, na ordem de leitura são, respectivamente: 

 

a) aumenta, diminui, convecção térmica e condução térmica. 

b) diminui, aumenta, convecção térmica e condução térmica. 

c) aumenta, diminui, condução térmica e convecção térmica. 

d) diminui, aumenta, condução térmica e convecção térmica. 

e) aumenta, aumenta, condução térmica e convecção térmica. 

 

7. Profissionais da área de saúde recomendam o uso de roupas claras para a prática de exercícios físicos, como 

caminhar ou correr, principalmente no verão. A preferência por roupas claras se deve ao fato de que elas: 

a) absorvem menos radiação térmica do que as roupas escuras. 

b) refletem menos a radiação térmica do que as roupas escuras. 

c) absorvem mais a radiação térmica do que as roupas escuras. 

d) impedem a formação de correntes de convecção com maior facilidade do que as roupas escuras. 

e) favorecem a condução do calor por apresentarem maior condutibilidade térmica do que as roupas escuras. 

 
8. A respeito dos processos de transmissão de calor, considere: 
 
I.          na convecção, o calor é transferido de um lugar para outro tendo como agentes os próprios fluidos; 
II.        na condução, ocorre a transferência de energia cinética entre as partículas; 
III.       na irradiação, o calor é transmitido sob a forma de ondas eletromagnéticas. 
 
É correto o contido em 
a) I, apenas.                 

b) II, apenas.                      

c) I e II, apenas.                 

d) II e III, apenas.                    

e) I, II e III. 

 

9. Um sistema para aquecer água, usando energia solar, é instalado em uma casa 

para fornecer 400L de água 

quente a 60 °C durante um dia. A água é fornecida para casa a 15 °C e a potência 

média por unidade de área dos raios solares é 130 W/m2. A área da superfície 

dos painéis solares necessários é: 

a) 9,50 m2     

b) 7,56 m2      

c) 2,00m2      

d) 25,0 m2      

e) 6,73 m2 
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1. De acordo com a Lei de Robert Boyle (1660), para proporcionar um aumento na 

pressão de uma determinada amostra gasosa numa transformação isotérmica, é 

necessário: 

a)aumentar o seu volume.                       

b)diminuir a sua massa.                          

c)aumentar a sua temperatura. 

d)diminuir o seu volume.                   

e)aumentar a sua massa 

 

2.  Um balão de aniversário, cheio de gás Hélio, solta-se da mão de uma criança, subindo até grandes altitudes. 

Durante a subida, é CORRETO afirmar: 

 

 

 

 

 

 

a)O volume do balão diminui 

b)A pressão do gás no interior do balão aumenta.  

c)O volume do balão aumenta 

d)O volume do balão permanece constante.  

 

3. Analise as seguintes afirmativas a respeito dos tipos de transformações ou mudanças de estado de um gás. 

I. em uma transformação isocórica o volume do gás permanece constante. 

II. em uma transformação isobárica a pressão do gás permanece constante. 

III. em uma transformação isotérmica a temperatura do gás permanece constante. 

IV. em uma transformação adiabática variam o volume, a pressão e a temperatura. 

 

Com a relação as quatro afirmativas acima, podemos dizer que: 

a)só I e III são verdadeiras.           

b) só II e III são verdadeiras.             

c) I, II, III e IV são verdadeiras.          

d)só I é verdadeira. 

e) todas são falsas. 

 

4.  Regina estaciona seu carro, movido a gás natural, ao Sol. Considere que o gás no reservatório do carro se comporta 

como um gás ideal. Assinale a alternativa cujo gráfico melhor representa a pressão em função da temperatura do gás 

na situação descrita. 

 
 

5.  Um mol de um gás ideal é submetido a uma transformação de estado cíclico, como mostra o gráfico a seguir: 
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Pode-se afirmar que as transformações A, B e C, são, respectivamente: 

a)isovolumétrica, isotérmica, isovolumétrica 

b) isobárica, isotérmica, isovolumétrica. 

c)isovolumétrica, isotérmica, isobárica 

d)isotérmica, isobárica, isovolumétrica 

e)isovolumétrica, isobárica, isotérmica 

 

6.Uma bola de futebol impermeável e murcha é colocada sob uma campânula, num 

ambiente hermeticamente fechado. A seguir, extrai-se lentamente o ar da campânula 

até que a bola acabe por readquirir sua forma esférica. Ao longo do processo, a 

temperatura é mantida constante. Ao final do processo, tratando-se o ar como um 

gás perfeito pode afirmar que: 

a)a pressão do ar dentro da bola diminuiu.                           

b)a pressão do ar dentro da bola aumentou. 

c)) a pressão do ar dentro da bola não mudou.                       

e) a densidade do ar dentro da bola aumentou. 

 

7. Antes da largada e "na volta de apresentação" de um Grande Prêmio de Fórmula 1, os pneus são pré-aquecidos 

para melhorar o desempenho do carro. Supondo desprezível variação do volume do pneu durante a prova, qual dos 

gráficos a seguir representa a variação da pressão do ar no interior do pneu em função da variação de temperatura 

absoluta atingida pelo pneu na reta de chegada? 

 
 

8.Um balão contendo gás oxigênio (O2), mantido à pressão constante, tem volume igual a 

10 L, a 27ºC. Se o volume for dobrado, poderemos afirmar que: 

a)a temperatura em ºC dobrará                    

b)a temperatura em K dobrará            

c)a temperatura em K diminuirá à metade 

d)a temperatura em ºC diminuirá à metade     

e)a temperatura em K aumentará de 273 K 

 

1. Um gás ideal sofre uma expansão isobárica, variando seu volume de 2 m3até 5 m3. Se o trabalho realizado sobre o 

gás foi de 30J, a pressão mantida durante a expansão, em N/m2, foi de: 

a) 10        b) 12            c) 14          d) 16        e) 18 

 

2. Observe o ciclo mostrado no gráfico P × V a seguir. 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

Considerando este ciclo completo, o trabalho realizado, em joules, vale: 

a) 1.500                           

b) 900                                 

c) 800                                   

d) 600 

 

3. Um gás em uma câmara fechada passa pelo ciclo termodinâmico representado no diagrama p x V da Figura. 

 
O trabalho, em joules, realizado durante um ciclo é: 

a) + 30 J        

b) - 90 J          

c) + 90 J        

d) - 60 J        

e) - 30 J  

 

4. A figura abaixo apresenta o diagrama PV para o ciclo fechado de uma máquina 

térmica que usa um gás ideal monoatômico como substância de trabalho.  

Considerando p1, p2 e p3 respectivamente como as pressões nos pontos 1, 2 e 3, as 

informações da figura e que p2=5·p1, pode-se afirmar: 

 

I. O processo 1→2 é isocórico e o processo 3→1 isobárico. 

II. O trabalho realizado sobre o sistema (gás monoatômico) no processo 1→2 é maior 

que zero joule. 

III. O calor transferido ao sistema (gás monoatômico) no processo 3→1 é menor que 

zero joule. 

IV. A temperatura no ponto 3 é 5 vezes maior do que aquela no ponto 1.  

V. A variação da energia interna do sistema é nula no ciclo 1231.  

 

Considere as afirmações acima e assinale a alternativa correta. 

a)A afirmativa V e falsa.          

b)As alternativas I e II são verdadeiras.           

c)As alternativas I, II e IV são falsas. 

d)Todas as alternativas são falsas.             

e)As alternativas I, III e IV são verdadeiras. 

 

5. Sem variar sua massa, um gás ideal sofre uma transformação a volume constante. 
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É correto afirmar que 

 

a)a transformação é isotérmica.           

b)a transformação é isobárica.           

c)o gás não realiza trabalho. 

e)sua pressão diminuirá, se a temperatura do gás aumentar.            

e)a variação de temperatura do gás será a mesma em qualquer escala termométrica. 

 

6. A Termodinâmica faz nítida distinção entre o objeto de seu estudo, 

chamado sistema, e tudo aquilo que o envolve e pode interagir com ele, 

chamado meio. Considere um sistema constituído por certa quantidade de um 

gás ideal contido em um recipiente de paredes móveis e não-adiabáticas e 

marque a alternativa incorreta: 

a) Para que o gás realize uma expansão isobárica, é necessário que o sistema 

receba certa quantidade de calor do meio. 

b) Para que o gás sofra uma expansão isotérmica, é necessário que o sistema 

receba calor do meio, o qual é convertido em trabalho. 

c)Em uma compressão adiabática do gás, o meio realiza trabalho sobre o sistema, com conseqüente aumento da 

energia interna do gás. 

 d) Para que o gás sofra um aumento de pressão a volume constante, é necessário que o sistema receba certa 

quantidade de calor do meio. 

e) Em uma compressão isobárica, o gás tem sua temperatura e sua energia interna diminuídas 

 

7. Em uma evolução cíclica, em que a curva representativa é uma circunferência e a evolução é realizada no sentido 

 
horário em um diagrama PV, pode-se afirmar que: 

a)a energia interna no estado inicial é diferente do final;          

b)o gás tem temperatura inicial e final diferentes; 

c)o gás não recebe calor. 

d)o gás absorve trabalho; 

e)o gás realiza trabalho por ciclo 

 

8.  O gráfico a seguir apresenta dois processos termodinâmicos distintos, utilizados para levar uma massa gasosa de 

gás ideal de uma temperatura inicial To até uma temperatura TX. O primeiro (A) é um processo isobárico e o segundo 

(B) é um processo isocórico. 

 

Analise as afirmativas a seguir, relacionadas aos processos termodinâmicos descritos no gráfico: 

I. A variação de energia interna do gás foi a mesma nos dois processos. 

II. A quantidade de calor fornecida ao gás foi a mesma nos dois processos. 

III. A temperatura TX é maior do que a temperatura To. 

 

Assinale a alternativa CORRETA 

a)Somente a afirmativa III é verdadeira.                          

b)Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 

c)Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.         

d)Somente a afirmativa II é verdadeira. 

e)Todas as afirmativas são verdadeiras.    

 

9. Dentre as transformações realizadas por um gás ideal, é certo que: 

a) não há variação da energia interna nas transformações isobáricas. 
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b) a temperatura se mantém constante, tanto nas transformações isotérmicas quanto nas isométricas. 

c) nas transformações adiabáticas não há troca de calor entre o gás e o recipiente que o contém. 

d) não há realização de trabalho nas transformações isotérmicas, uma vez que nelas o volume não varia. 

e) tanto a pressão quanto o volume do gás se mantêm constantes nas transformações isométricas 

 

10. O diagrama PV para uma determinada amostra de gás está 

representado na figura a seguir. Se o sistema é levado do estado a 

para o estado b, ao longo do percurso acb, fornece-se a ele uma 

quantidade de calor igual a 100 cal, e ele realiza um trabalho de 40 

cal. Se, por meio do percurso adb, o calor fornecido é de 72 cal, então 

o trabalho realizado vale em cal: 

 

a) 28       b) 60            c) 12         d) 40           e) 24  

 

11. Um gás ideal sofre uma compressão isobárica sob a pressão de 4·103 N/m2 e o seu volume diminui 0,2 m3. Durante 

o processo, o gás perde 1,8·103 J de calor. A variação da energia interna do gás foi de: 

[A] 1,8·103 J         

[B] 1,0·103 J            

[C] -8,0·103 J           

[D] -1,0·103 J                

[E] -1,8·103 J 

 

12. O 2° princípio da Termodinâmica pode ser enunciado da seguinte forma: "É impossível construir uma máquina 

térmica operando em ciclos, cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte e convertê-lo integralmente em trabalho." 

Por extensão, esse princípio nos leva a concluir que: 

a) sempre se pode construir máquinas térmicas cujo rendimento seja 100%; 

b) qualquer máquina térmica necessita apenas de uma fonte quente; 

c) calor e trabalho não são grandezas homogêneas; 

d) qualquer máquina térmica retira calor de uma fonte quente e rejeita parte desse calor para uma fonte fria; 

e) somente com uma fonte fria, mantida sempre a 0°C, seria possível a uma certa máquina térmica 

converter integralmente calor em trabalho. 

 

13.Um ciclo de Carnot trabalha entre duas fontes térmicas: uma quente em temperatura de 227°C e uma fria em 

temperatura -73°C. O rendimento desta máquina, em percentual, é de: 

 

a) 10            b) 25            c) 35         d) 50        e) 60 

 

14.  O esquema a seguir representa trocas de calor e realização de 

trabalho em uma máquina térmica. Os 

valores de T1 e Q2 não foram indicados mas deverão ser calculados 

durante a solução desta questão. 

Considerando os dados indicados no esquema, se essa máquina 

operasse segundo um ciclo de Carnot, a temperatura T1, da fonte quente, 

seria, em Kelvins, igual a 

a) 375                             

b) 400                               

c) 525                                

d) 1200                                

e) 1500 

 

15. Um processo cíclico de Carnot possui um rendimento de 50%. 
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Uma máquina real, que opera sob as mesmas condições térmicas desse ciclo, apresentará um rendimento 

térmico r, tal que 

a) r  50%.                         

b) r = 50%.                                 

c) r > 50%.                                        

d) r < 50%.  

 

16. Com relação às máquinas térmicas e a Segunda Lei da Termodinâmica, analise as proposições a seguir. 

 
I. Máquinas térmicas são dispositivos usados para converter energia mecânica em energia térmica com conseqüente 

realização de trabalho. 

II. O enunciado da Segunda Lei da Termodinâmica, proposto por Clausius, afirma que o calor não passa 

espontaneamente de um corpo frio para um corpo mais quente, a não ser forçado por um agente externo como é o 

caso do refrigerador.  
III. É possível construir uma máquina térmica que, operando em transformações cíclicas, tenha como único efeito 

transformar 

completamente em trabalho a energia térmica de uma fonte quente. 

IV. Nenhuma máquina térmica operando entre duas temperaturas fixadas pode ter rendimento maior que a máquina 

ideal de Carnot, operando entre essas mesmas temperaturas. 

 

São corretas apenas 

a) I e II                          

b) II e III                                  

c) I, III e IV                                         

d) II e IV 
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