
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Conteúdo :  

transmissão de calor, gases, diagrama de fases e termodinâmica 

 
1)Assinale a alternativa correta:   
a) A condução e a convecção térmica só ocorrem no vácuo. 
b) No vácuo, a única forma de transmissão do calor é por condução. 
c) A convecção térmica só ocorre nos fluidos, ou seja, não se verifica no vácuo nem em materiais no estado 
sólido. 
d) A radiação é um processo de transmissão do calor que só se verifica em meios sólidos. 
e ) A condução térmica só ocorre no vácuo; no entanto, a convecção térmica se verifica inclusive 
em matérias no estado sólido.     
 
 
2)(PUCCAMP) Um gás perfeito é mantido em um cilindro fechado por um pistão. Em um estado A, as 
suas variáveis são: pA= 2,0 atm; VA= 0,90 litros; qA= 27°C. Em outro estado B, a temperatura é qB= 127°C e 
a pressão é pB = 1,5 atm. Nessas condições, o volume VB, em litros, deve ser:   
      a) 0,90  
      b) 1,2  
      c) 1,6  
      d) 2,0  
      e) 2,4     
      
3)(FUVEST) Um congelador doméstico ("freezer") está regulado para manter a temperatura de seu interior a 
-18°C. Sendo a temperatura ambiente igual a 27°C (ou seja, 300K), o congelador é aberto e, pouco depois, 
fechado novamente. Suponha  que o "freezer" tenha boa vedação e que tenha ficado aberto o tempo 
necessário para o ar em seu interior ser trocado por ar ambiente. Quando a temperatura do ar no "freezer" 
voltar a tingir -18°C, a pressão em seu interior será:   
      a) cerca de 150% da pressão atmosférica;  
      b) cerca de 118% da pressão atmosférica;  
      c) igual à pressão atmosférica;  
      d) cerca de 85% da pressão atmosférica;  
      e) cerca de 67% da pressão atmosférica.     
 
4)Certa massa de um gás ideal com temperatura absoluta T sofre uma transformação na qual a sua pressão 
é triplicada e seu volume é reduzido à metade. A temperatura do gás no seu estado final é:   
       
a) 2T 
b)0,5T 
c) 1,5T 
d) 3T 
e) 6T 
 
5)Uma bexiga vazia tem volume desprezível; cheia, o seu volume pode atingir 4,0 • 10

-3
   m

3
 . O trabalho 

realizado pelo ar para encher essa bexiga, à temperatura ambiente, realizado contra a pressão atmosférica, 
num lugar onde o seu valor é constante e vale 1,0 · 10

5
Pa, é no mínimo de: 

a) 4 J.    
b) 40 J.   . 
c) 400 J. 
d) 4000 J. 
e) 40000 J 
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6)Um recipiente contendo um certo gás tem seu volume aumentado graças ao trabalho de 1664 J realizado 

pelo gás. Neste processo, não houve troca de calor entre o gás, as paredes e o meio exterior. Considerando 

que o gás seja ideal, a energia de 1 mol desse gás e a sua temperatura obedecem à relação U = 20,8T, 

onde a temperatura T é medida em kelvin e a energia U em joule. Pode-se afirmar que nessa transformação 

a variação de temperatura de um mol desse gás, em kelvin, foi de: 

a) 50.   b) - 60.   c) - 80.   d) 100.   e) 90. 

 

7)(Ufrs 2006) Em uma transformação termodinâmica sofrida por uma amostra de gás ideal, o volume e a 
temperatura absoluta variam como indica o gráfico a seguir, enquanto a pressão se mantém igual a 20 
N/m

2
. 

 
 
Sabendo-se que nessa transformação o gás absorve 250 J de calor, pode-se afirmar que a variação de sua 
energia interna é de 
a) 100 J. b) 150 J. c) 250 J.           d) 350 J.   e) 400 J. 
    
 
8)(PUC-RS) Um gás, que segue a equação de estado do gás ideal, contido num cilindro com êmbolo móvel, sofre uma 

expansão isotérmica. É correto concluir que, durante essa expansão, 
a) o gás recebe calor e aumenta sua energia interna 

b) o gás recebe calor e diminui sua energia interna  

c) o gás cede calor e diminui sua energia interna 

d) o gás não cede nem recebe calor, mantendo constante sua energia interna 

e) o gás recebe calor e mantém constante sua energia interna 

 

9)(PUC-SP)O esquema a seguir representa trocas de calor e realização de trabalho em uma máquina térmica. 

 

  

 

10)( UFSC-2007)Uma amostra de dois moles de um gás ideal sofre uma transformação ao passar de um estado i para 

um estado f, conforme o gráfico a seguir: 

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 



 

 

 

I - A transformação representada no gráfico ocorre com um  trabalho realizado pelo gás. 

II-  Sendo de 100 Joules a variação da energia interna do gás do estado i até f, então o calor que fluiu na transformação 

foi de 900 Joules. 

III- Certamente o processo ocorreu de forma isotérmica, pois a pressão e o volume variaram, mas o número de moles 

permaneceu constante. 

IV -  A temperatura final é maior que a inicial 

V -  Analisando o gráfico, conclui-se que o processo é adiabático. 

 

Estão corretas: 

a) I , II  e IV 

b) I  , III e V 

c) II , IV e V 

d) III , IV e V 

e) nenhuma das anteriores 

 
11)Numa transformação sob pressão constante de 800 N/m

2
, o volume de um gás ideal se altera de 0,020 m

3
 para 

0,060 m
3
. Determine o trabalho realizado durante a expansão do gás. 

 

12)Um gás ideal , sob pressão constante de 2.10
5
 N/m

2
, tem seu volume reduzido de 12.10

-3
 m

3
 para 8.10

-3
 m

3
. 

Determine o trabalho realizado no processo. 

 

13)Sob pressão constante de 50 N/m
2
, o volume de um gás varia de 0,07 m

3
 a 0,09 m

3
. Quanto vale o trabalho 

realizado? 

 

14)As figuras representam a transformação sofrida por um gás. Determinar o trabalho realizado de A para B em cada 

processo. 

 

 



 
                                                   

 

15)Num dado processo termodinâmico, certa massa de um gás recebe 260 joules de calor de uma fonte térmica. 

Verifica-se que nesse processo o gás sofre uma expansão, tendo sido realizado um trabalho de 60 joules. Determine a 

variação da energia interna. 

 

16)Um gás recebe um trabalho de 150 J e absorve uma quantidade de calor de 320 J. Determine a variação da energia 

interna do sistema. 

 

17)Durante um processo, são realizados 100 J de trabalho sobre um sistema, observando-se um aumento de 50 J em 

sua energia interna. Determine a quantidade de calor trocada pelo sistema, especificando se foi adicionado ou retirado. 

 

18) O diagrama de fases de certa substância é representado abaixo. Assinale a correta: 

  
a) No ponto Q é possível encontrar a substância apenas nos  estados sólidos e gasosos.  
b) Na região III a substância se encontra na fase sólida.  
c)Variando a pressão e/ou a temperatura, a substância pode passar da fase sólida diretamente para a 
gasosa.  
d) Ocorre a sublimação quando a substância passa de uma região para outra delimitada pela linha MQ.  
e) Ocorre a condensação quando a substância passa de uma região III para outra região I  
 

19)(UFSM) Quando se está ao nível do mar,observa - se que a água ferve a uma temperatura de 100 °C. 
Subindo uma montanha de 1 000 m de altitude, observa-se que: 
a) a água ferve numa temperatura maior, pois seu calor específico aumenta. 
b) a água ferve numa temperatura maior, pois a pressão atmosférica é maior. 
c) a água ferve numa temperatura menor, pois a pressão atmosférica é menor. 
d) a água ferve na mesma temperatura de 100 °C independente da pressão atmosférica. 
e) a água não consegue ferver nessa altitude. 
 
20)O gráfico abaixo representa o diagrama de fases da água. A linha A corresponde à pressão na cidade de 
Paranaguá, no litoral paranaense. A linha B, na cidade de Londrina, e a linha C, no pico Paraná (ponto 
culminante do estado do Paraná). Com base nesse gráfico, são feitas as seguintes afirmativas:  

 
I. Utilizando-se sistemas de aquecimento idênticos para aquecer massas iguais de água, com as mesmas 
temperaturas iniciais, até o ponto de vapor, gasta-se mais energia na cidade de Londrina que no pico 
Paraná.  

II. Nas três localidades, o gasto de energia para aquecer quantidades iguais de água, do ponto de gelo até o 
ponto de vapor, é o mesmo.  

III. A temperatura do ponto de gelo em Paranaguá é menor que a temperatura do ponto de gelo em 
Londrina.  
Assinale a alternativa correta:  
a) Apenas a afirmativa I é correta.  

b) Apenas a afirmativa II é correta.  



c) Apenas as afirmativas I e III são corretas.  

d) Todas as afirmativas são corretas.  

e) Apenas as afirmativas II e III são corretas  
  

GABARITO 

1-C  2-C   3-D    4-C    5-C   6-C   7-B  8-E    9-A   10-E   11-  32J    12-   -800J     13- 1J    14-a) 100J    b)90J    c) 40J     

15-    200J     16-470J     17-  -50J     18-   C     19-   C     20-   C 

 
 
 
 


