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TERMOLOGIA

1. (Ufg 2014)  Em um recipiente com paredes perfeitamente condutoras de calor encontra-se uma solução
altamente concentrada de ácido clorídrico à temperatura de 27 °C e à pressão atmosférica. Certa 
quantidade de pó de magnésio é colocada na solução e, imediatamente depois, o recipiente é tampado 
com um pistão de massa desprezível, que fica em contato com a superfície do líquido e que pode deslizar
sem atrito ao longo do recipiente. Quando a situação de equilíbrio é alcançada observa-se que o 
magnésio reagiu completamente com o ácido e que o pistão levantou-se em relação à superfície da 
solução devido à produção de gás. Sabendo que no processo todo o sistema realizou um trabalho de 240 
J, e considerando o gás produzido como ideal, conclui-se que a massa, em gramas, de magnésio 
inicialmente colocada na solução foi: 

Dados: R 8,0 J / Kmol; Mg 24,30.    

a) 0,243    b) 0,486    c) 0,729    d) 1,215    e) 2,430   
  

2. (Uerj 2016)  Em um experimento que recebeu seu nome, James Joule determinou o equivalente 

mecânico do calor: 1cal 4,2 J.  Para isso, ele utilizou um dispositivo em que um conjunto de paletas 

giram imersas em água no interior de um recipiente.
Considere um dispositivo igual a esse, no qual a energia cinética das paletas em movimento, totalmente 

convertida em calor, provoque uma variação de 2 C  em 100 g  de água. Essa quantidade de calor 

corresponde à variação da energia cinética de um corpo de massa igual a 10 kg  ao cair em queda livre 

de uma determinada altura.
Essa altura, em metros, corresponde a: 
a) 2,1   b) 4,2    c) 8,4    d) 16,8    

  

3. (Fmp 2016)  Um ferro elétrico utilizado para passar roupas está ligado a uma fonte de 110 V,  e a 

corrente que o atravessa é de 8 A.  O calor específico da água vale 1cal (g C),   e 1 caloria equivale a

4,18 J.  A quantidade de calor gerada em 5  minutos de funcionamento desse ferro seria capaz de elevar 

a temperatura de 3  quilos de água a 20 C  de um valor T.
O valor aproximado, em graus Celsius, desse aumento de temperatura, T,  é 

a) 168    b) 88    c) 0,3    d) 63    e) 21    
 
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 3 QUESTÕES: 
Se necessário, use 

aceleração da gravidade: 2g 10 m / s
densidade da água: d 1,0 kg / L
calor específico da água: c 1cal / g C 
1cal 4 J

constante eletrostática: 9 2 2k 9 ,0 10 N m / C  
constante universal dos gases perfeitos: R 8 J / mol K   

4. (Epcar (Afa) 2016)  Consultando uma tabela da dilatação térmica dos sólidos verifica-se que o 

coeficiente de dilatação linear do ferro é 6 113 10 C .    Portanto, pode-se concluir que 

a) num dia de verão em que a temperatura variar 20 C  o comprimento de uma barra de ferro de 10,0 m

sofrerá uma variação de 2,6 cm    

b) o coeficiente de dilatação superficial do ferro é 6 1169 10 C      

c) para cada 1 C  de variação de temperatura, o comprimento de uma barra de 1,0 m  desse material 

varia 613 10 m    

d) o coeficiente de dilatação volumétrica do ferro é 18 139 10 C      

  

5. (Epcar (Afa) 2016)  Deseja-se aquecer 1,0 L  de água que se encontra inicialmente à temperatura de

10 C  até atingir 100 C  sob pressão normal, em 10  minutos, usando a queima de carvão. Sabendo-se

que o calor de combustão do carvão é 6000 cal / g  e que 80%  do calor liberado na sua queima é 

perdido para o ambiente, a massa mínima de carvão consumida no processo, em gramas, e a potência 
média emitida pelo braseiro, em watts, são 
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a) 15 ;  600    b) 75 ;  600    c) 15 ;  3000    d) 75 ;  3000    

6. (Epcar (Afa) 2016)  Um cilindro adiabático vertical foi dividido 

em duas partes por um êmbolo de 6,0 kg  de massa que pode 

deslizar sem atrito. Na parte superior, fez-se vácuo e na inferior 
foram 

colocados 2 mols  de um gás ideal monoatômico. Um resistor de

resistência elétrica ôhmica R  igual a 1Ω  é colocado no interior 

do gás e ligado a um gerador elétrico que fornece uma corrente 

elétrica i,  constante, de 400 mA,  conforme ilustrado na figura 

abaixo.

Fechando-se a chave Ch  durante 12,5 min,  o êmbolo desloca-

se 80 cm  numa expansão isobárica de um estado de equilíbrio 

para outro. Nessas condições, a variação da temperatura do gás 
foi, em C,  de 

a) 1,0         b) 2,0         c) 3,0         d) 5,0    

  
7. (Imed 2015)  Uma temperatura é tal que 18  (dezoito) vezes o seu valor na escala Celsius é igual a

10  (menos dez) vezes o seu valor na escala Fahrenheit. Determine essa temperatura. 

a) 8 F.    b) 16 F.    c) 32 F.    d) 64 F.    e) 128 F.    

8. (Uel 2015)  Analise o gráfico a seguir, que representa uma 

transformação cíclica ABCDA  de 1mol  de gás ideal.

a) Calcule o trabalho realizado pelo gás durante o ciclo ABCDA.
b) Calcule o maior e o menor valor da temperatura absoluta do gás 

no ciclo (considere 
J

R 8 ).
K mol

  Justifique sua resposta 

apresentando todos os cálculos realizados. 

9. (Pucpr 2015)  O físico e engenheiro francês Nicolas 
Léonard Sadi Carnot (1796-1832), em seu trabalho

 Reflexões sobre a potência motriz do fogo, concluiu que as 
máquinas térmicas ideais podem atingir um rendimento 
máximo por meio de uma sequência específica de 
transformações gasosas que resultam num ciclo – 
denominado de ciclo de Carnot, conforme ilustra a figura a 
seguir.
A partir das informações do ciclo de Carnot sobre uma 

massa de gás, conforme mostrado no gráfico p V,  analise

as alternativas a seguir.

I. Ao iniciar o ciclo (expansão isotérmica 1 2),  a variação

de energia interna do gás é igual a QQ  e o trabalho é 

positivo (W 0).

II. Na segunda etapa do ciclo (expansão adiabática 2 3)  não há troca de calor, embora o gás sofra um

resfriamento, pois U W.Δ  
III. Na compressão adiabática 4 1,  última etapa do ciclo, o trabalho realizado sobre o gás corresponde 

à variação de energia interna dessa etapa e há um aquecimento, ou seja, U W.Δ  
IV. O trabalho útil realizado pela máquina térmica no ciclo de Carnot é igual à área A  ou, de outro modo, 

dado por : Q FQ Q .τ  

V. O rendimento da máquina térmica ideal pode atingir até 100 %,  pois o calor FQ  pode ser nulo – o que

não contraria a segunda lei da termodinâmica.

Estão CORRETAS apenas as alternativas: 
a) I, II e IV.   b) I, II e III.   c) II, III e IV.   
d) II, III e V.   e) III, IV e V.
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10. (Udesc 2015)  Analise as proposições com relação às leis da termodinâmica. 
I. A variação da energia interna de um sistema termodinâmico é igual à soma da energia na forma de 

calor fornecida ao sistema e do trabalho realizado sobre o sistema. 
II. Um sistema termodinâmico isolado e fechado aumenta continuamente sua energia interna. 
III. É impossível realizar um processo termodinâmico cujo único efeito seja a transferência de energia 

térmica de um sistema de menor temperatura para um sistema de maior temperatura. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.   b) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.   
c) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.   d) Somente a afirmativa II é verdadeira.   
e) Todas afirmativas são verdadeiras.   
  
11. (Pucrs 2015)  Leia o texto e as afirmativas que seguem.
As principais partes de um refrigerador doméstico são o congelador, o condensador e o compressor, 
sendo que essas duas últimas peças estão localizadas na parte externa do aparelho. O funcionamento do
refrigerador depende da circulação de um fluido refrigerante impulsionado pelo compressor. Durante o 
ciclo termodinâmico, o fluido sofre transformações nas variáveis estado, pressão e temperatura, o que 
determina o resfriamento no interior do aparelho, levando para fora a energia oriunda dos alimentos 
refrigerados. 
Em relação a essas transformações, considere as seguintes afirmativas:
I. No congelador, a pressão do gás diminui, e sua temperatura se eleva com a absorção de energia.
II. No congelador, a pressão do gás aumenta, e sua temperatura diminui com a liberação de energia.
III. No condensador, a pressão do gás é maior do que no congelador, e sua temperatura diminui com a 

liberação de energia.
IV. No condensador, a pressão do gás diminui, e sua temperatura aumenta.
Estão corretas apenas as afirmativas 
a) I e III.   b) I e IV.   c) II e III.   d) II e IV.   e) II, III e IV.   
  
12. (Uemg 2015)  Um rio sempre corre de uma parte mais alta para uma mais baixa. Suas águas perdem 
energia potencial gravitacional e ganham energia cinética. Parte dessa energia cinética transforma-se em 
energia térmica. “Um dia escrevi que com as perdas só há um jeito: perdê-las.” (LUFT, 2014, p. 72) 
Os processos de transformação de energia são estudados pelas leis da Termodinâmica. 
Sobre esses processos de transformação, são feitas três afirmações:

Situação 1: 100 J  de energia cinética são transformados em 100 J  de energia térmica. 

Situação 2: 100 J  de energia potencial gravitacional são transformados em 80 J  de energia cinética e

20 J  de energia térmica. 

Situação 3: 100 J  de energia térmica são transformados em 100 J  de energia cinética. 

Das 3 situações, viola (violam) a Segunda Lei da Termodinâmica 
a) apenas a situação 1.   b) apenas a situação 2.   
c) apenas a situação 3.   d) as três situações.   
  

13. (Espcex (Aman) 2015)  Em uma 
fábrica, uma máquina térmica realiza, 
com um gás ideal, o ciclo FGHIF  no 
sentido horário, conforme o desenho 
abaixo. As transformações FG  e HI  

são isobáricas, GH  é isotérmica e

IF  é adiabática. Considere que, na 

transformação FG,  200 kJ  de calor 

tenham sido fornecidos ao gás e que 
na transformação HI  ele tenha 

perdido 220 kJ  de calor para o meio 

externo.

A variação de energia interna sofrida pelo gás na transformação adiabática IF  é 

a) 40 kJ    b) 20 kJ    c) 15 kJ    d) 25 kJ    e) 30 kJ    
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14. (Ufes 2015)  A figura abaixo apresenta
um conjunto de transformações 
termodinâmicas sofridas por um gás 
perfeito. Na transformação 1 2,  são 

adicionados 200 J  de calor ao gás, 

levando esse gás a atingir a temperatura 
de 60 C  no ponto 2.  A partir desses 
dados, determine
a) a variação da energia interna do gás no

processo 1 2;
b) a temperatura do gás no ponto 5;
c) a variação da energia interna do gás 

em todo o processo termodinâmico
1 5.  

  
15. (Uece 2015)  O biodiesel é um combustível biodegradável que pode ser produzido a partir de gorduras
animais ou óleos vegetais. Esse combustível substitui total ou parcialmente o óleo diesel de petróleo em 

motores ciclo diesel automotivos. Considere que a queima de 1,0g  de biodiesel libera x  Joules de 

energia e o rendimento do motor é de 15%.  Qual o trabalho mecânico realizado pelo motor, em Joules, 

resultante da queima de 10g  desse combustível? 

a) 1,5x 100.    

b) 150x 10.    

c) 15x 100.    

d) 15x 10.    

  
16. (Upf 2015)  Durante uma aula experimental de Física, o professor realiza uma atividade de expansão 

gasosa à pressão constante. Inicialmente, ele tem 400 ml  de um gás a 15 C  e deseja obter, ao final,

500 ml  desse mesmo gás. Ao atingir esse volume, a temperatura da massa de gás, em C,  será de: 

a) 49    b) 25    c) 69    d) 87    e) 110    

  

17. (Pucrj 2015)  Um gás ideal sofre uma compressão isobárica tal que seu volume se reduz a 2 3  do 

inicial.

Se a temperatura inicial do gás era de 150 C,  a temperatura final, em C,  é: 

a) 225    b) 50,0    c) 100    d) 9,00    e) 392    

  

18. (Pucrj 2015)  Um tubo cilíndrico de vidro de 5,0 m  de 

comprimento tem um de seus extremos aberto e o outro fechado. 
Estando inicialmente em contato com o ar à pressão atmosférica
(1atm),  este tubo é introduzido dentro de uma piscina com água, 
com a parte fechada para cima, até que a água se haja elevado a 
um quinto da altura do tubo. O tubo é mantido nesta posição.
Veja a figura.
Suponha que este processo ocorre à temperatura constante. Tome 
o ar como gás ideal.

Considere: 51atm 1,0 10 Pa 
2g 10 m / s

3 3
água 1,0 10 kg / mρ  

a) Qual é a pressão do ar dentro do tubo, em atm?
b) Qual é a altura H  do tubo que se encontra submergida? 
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