
 

 

ROTEIRO DE ESTUDOS 
 FRENTE C - MÓDULO 9  

 1ª LEI DA TERMODINÂMICA 
 
01. A primeira lei da termodinâmica diz a respeito à:  

 a) dilatação térmica 

 b) conservação da massa 

 c) conservação da quantidade de movimento 

 d) conservação da energia 

 e) irreversibilidade do tempo 

02. Considere uma garrafa térmica fechada com uma certa 
quantidade de água em seu interior. A garrafa é agitada 
fortemente por um longo período. Ao final desse período 
pode-se dizer que a temperatura da água: 

 a) aumenta, pois, o choque entre as moléculas gera calor. 

 b) aumenta, pois, o ato de chacoalhar aumenta a energia 
interna da água. 

 c) aumenta, pois, o trabalho vai ser transformado em 
calor. 

 d) diminui, pois, a parede interna da garrafa térmica vai 
absorver o calor da água. 

 e) permanece constante, pois a garrafa térmica não 
permite troca de calor. 

03. Durante a compressão de um sistema gasoso, sob a ação 
de uma força constante, pode-se afirmar que: 

 a) A temperatura do gás é invariável 

 b) A energia interna permanece a mesma 

 c) O trabalho realizado sobre o gás é negativo 

 d) O calor trocado com a vizinhança é nulo 

 e) O trabalho realizado sobre o gás é positivo 

04. As afirmativas abaixo referem-se ao 1º princípio da 
Termodinâmica. Assinale a seguir a alternativa correta:  

 I- Em uma transformação isotérmica o calor trocado entre 
o sistema e o meio corresponde ao trabalho mecânico 
envolvido;  

 II- Em uma transformação isovolumétrica, o calor 
envolvido corresponde à variação da energia interna; 

 III-Em uma transformação adiabática, o trabalho 
mecânico envolvido corresponde à variação de energia 
interna com sinal trocado. 

 a) Nenhuma das afirmativas é correta 

 b) Somente as afirmativas I e II são corretas 

 c) Somente as afirmativas I e III são corretas 

 d) Somente as afirmativas II e III são corretas 

 e) As afirmativas I, II e III são corretas 

05. Em relação à Primeira Lei da Termodinâmica, julgue os 
itens abaixo com Verdadeiro (V) e Falso (F):  

 I- A variação da energia interna, quando um sistema 
absorve 200 cal e realiza um trabalho de 200J, é 400J.  

 II- Um sistema que cede 50cal para o meio ambiente e 
recebe trabalho de 150J tem variação de energia interna 
negativa.  

 III- Calor e trabalho são duas grandezas físicas de mesma 
dimensão. 

 a) V-V-F    b) V-F-V 

 c) V-F-F    d) F-V-V 

 e) F-V-F 

06. Observe a figura abaixo. 

 
 A figura mostra dois processos, I e II, em um diagrama 

pressão (P) x volume (V) ao longo dos quais um gás ideal 
pode ser levado do estado inicial i para o estado final f. 

 Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que 
aparecem. 

 De acordo com a 1ª Lei da Termodinâmica, a variação da 
energia interna é ........ nos dois processos. O trabalho WI 
realizado no processo I é ........ que o trabalho WII 
realizado no processo II. 

 a) igual − maior 

 b) igual − menor 

 c) igual − igual 

 d) diferente − maior 

 e) diferente − menor 

07. Em uma transformação isobárica, a pressão do gás é 
_______, e sua energia interna aumenta se a diferença 
entre ______ e _______ for _________. 

 a) constante, calor, trabalho, nula. 

 b) constante, calor, trabalho, negativa. 

 c) variável, calor, trabalho, positiva. 

 d) constante, trabalho, calor, negativa. 

 e) constante, calor, trabalho, positiva. 

08.   De acordo com a primeira lei da termodinâmica se, 
durante um processo isotérmico sofrido por um gás 
ideal de massa fixa, o gás libera uma quantidade de calor 
cujo módulo é de 50cal então a variação de energia 
interna e o trabalho realizado pelo gás neste processo são, 
respectivamente: 

 a) 0 a 50 cal 

 b) 50 cal a 0 

 c) 0 e 0 
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 d) 50 cal e – 50 cal 

 e) 0 e -50 cal 

09.  De acordo com a primeira lei da termodinâmica se, 
durante um processo adiabático sofrido por um sistema 
termodinâmico de massa fixa, a energia interna do 
sistema aumenta de 4J então o calor recebido e o trabalho 
realizado pelo sistema neste processo são, 
respectivamente:  

 a) 0 e 5 J 

 b) 4J e – 

 c) 0 e 0  

 d) 4J e -4J 

 e) 0 e -4J 

10. Analise as alternativas abaixo e assinale a alternativa 
correta relativa aos processos termodinâmicos 
isovolumétricos. 

 a) Quando os gases recebem calor durante as 
transformações isovolumétricas, o sinal do trabalho 
termodinâmico produzido pelo gás é negativo. 

 b) Quando os gases recebem calor durante as 
transformações isovolumétricas, o sinal do trabalho 
termodinâmico produzido pelo gás é positivo. 

 c) Nos processos isovolumétricos, a pressão do gás 
permanece constante, enquanto a temperatura e o volume 
variam, de forma que nenhum trabalho é realizado por ou 
sobre o gás. 

 d) Nos processos isovolumétricos, o volume do gás 
altera-se, enquanto a temperatura e a pressão variam, de 
forma que nenhum trabalho é realizado por ou sobre o 
gás. 

 e) Nos processos isovolumétricos, o volume do gás 
 permanece constante, enquanto a temperatura e a pressão 
variam, de forma que nenhum trabalho é realizado por ou 
sobre o gás. 

11.  De acordo com a primeira lei da termodinâmica se, 
durante um processo adiabático sofrido por um sistema 
termodinâmico de massa fixa, a energia interna do 
sistema aumenta de 3J então o calor recebido e o trabalho 
realizado pelo sistema neste processo são, 
respectivamente: 

 a) 0 e 3J 

 b) 3J e 0 

 c) 0 e 0  

 d) 3J e -3J 

 e) 0 e -3J 

12. Como consequência da compressão adiabática sofrida por 
um gás, pode-se afirmar que  

 a) a densidade do gás aumenta, e sua temperatura 
diminui.   

 b) a densidade do gás e sua temperatura diminuem.  
 c) a densidade do gás aumenta, e sua temperatura 

permanece constante.  
 d) a densidade do gás e sua temperatura aumentam.  

 e) a densidade do gás e sua temperatura permanecem 
constantes. 

13. Sobre os gases monoatômicos e ideais que passam por 
um processo de transformação isobárica, podemos 
afirmar corretamente que: 

 a) Toda a quantidade de calor (Q) cedida ao sistema será 
transformada em trabalho mecânico. 

 b) A quantidade de calor (Q) cedida ao sistema é 
diretamente proporcional à sua variação de temperatura. 

 c) A energia interna do gás (U) permanece constante. 

 d) A variação de energia interna(ΔU) é inversamente 
proporcional à variação volumétrica (ΔV). 

 e) A temperatura do gás varia, mas não há trocas de calor 
entre o sistema e o meio externo. 

14. Certo gás diatômico e ideal recebe 12 J de calor de uma 
fonte externa durante uma transformação isocórica. 
Considerando que o gás não cede qualquer quantidade de 
energia em forma de calor para suas vizinhanças, a 
variação da energia interna do gás, durante essa 
transformação, é de: 

 a) +6,0 J 
 b) -12,0 J 
 c) +12,0 J 
 d) +24,0 J 
 e) -24,0 J 

15. Um gás é submetido a um processo sob pressão constante 
de 400 N/m2 e sofre uma redução de seu volume em 0,25 
m3. Assinale aquilo que for FALSO: 

 a) a quantidade de trabalho realizada sobre o gás foi de - 
100 J; 

 b) a variação da energia interna é de -150 J; 
 c) o gás recebe 250 J de calor; 
 d) o gás cede 250 J de calor; 
 e) a variação de temperatura desse gás é negativa; 

16. Certo gás monoatômico e ideal sofre uma transformação 
termodinâmica na qual seu volume permanece constante. 
Durante o processo, o gás cede quatro calorias para o 
meio externo. Assinale a alternativa que apresenta, 
corretamente, a variação da energia interna, a quantidade 
de calor envolvido no processo e o trabalho realizado 
sobre ou pelo gás, respectivamente. 

 a) -4 cal, -4 cal e 0 cal 
 b) +4 cal, -4 cal e 0 cal 
 c) +4 cal, +4 cal e 0 cal 
 d) 0 cal, 0 cal, -4 cal 
 e) 0 cal, -4 cal, -4 cal 

17. 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/m2. 
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 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. 

18. Um gás ideal em equilíbrio termodinâmico tem pressão 
de 1,0·105 N/m2, volume de 2,0·10−3 m3 e temperatura de 
300 K. O gás é aquecido lentamente a pressão constante 
recebendo uma quantidade de 375 J de calor até atingir 
um volume de 3,5·10−3 m3, no qual permanece em 
equilíbrio termodinâmico.  

 a) Calcule a temperatura do gás em seu estado final de 
equilíbrio.  

 b) Calcule a variação da energia interna do gás entre os 
estados inicial e final. 

19. Certa quantidade de gás está contida num cilindro que 
tem um pistão de 1kg. Transfere-se ao gás uma 
quantidade de calor Q1=7 joules e o pistão sobe de uma 
altura h. A seguir, o pistão é travado e o gás é resfriado 
até a mesma temperatura inicial T, retirando uma 
quantidade de calor Q2 = 5 joules.  

 
 Qual o valor de h? (Despreze o atrito do pistão com as 

paredes do cilindro e as perdas de calor e considere a 
aceleração da gravidade local igual a 10m/s2). 

 
20.  Num dado recipiente contendo um líquido, é imerso um 

cilindro contendo gás ideal, confinado por um êmbolo 
móvel, conforme as figuras adiante.  

 
 
O recipiente está sobre uma fonte térmica e a base do 
recipiente é diatérmica, permitindo trocas de calor entre a 

fonte e o recipiente. As demais paredes do recipiente são 
adiabáticas e as paredes do cilindro que contém o gás são 
diatérmicas. A fonte térmica fornece 2000 J para o 
sistema formado pelo líquido e o gás, conforme figura (I) 
acima. Devido ao calor fornecido pela fonte térmica, a 
temperatura do líquido aumenta de 3K, consumindo 1500 
J. Por outro lado, o gás realiza uma expansão com um 
aumento de volume de 8 m3, a uma pressão constante de 
50 N/m2, como representado na figura (II) acima.  

a) Calcule o trabalho realizado pelo gás.  
b) Calcule a variação da energia interna do gás.  
c) Nesse processo, o que acontece com a energia cinética 
das partículas que compõem o gás: aumenta, diminui ou 
não muda? Justifique a sua resposta. 

 
 

GABARITO 
  

01.  D 

02.   B 

03.   C 

04.   E 

05.   D 

06. B 

07. E 

08. E 

09. E 

10. E 

11. E 

12. D 

13. B 

14. C 

15. C 

16. A 

17. B 

18. a) Tf = 525K, b) ΔU=225J; 

19. h = 0,2 m 

20. a) 400 J    b) 100 J  
 c) aumenta, pois o gás teve aumento de 
 temperatura, devido ao aumento de energia  interna 


