
 

 

ROTEIRO DE ESTUDOS 
 FRENTE C - MÓDULO 11  

 TRANSFORMAÇÕES CÍCLICAS 
 
01. Quando um gás perfeito descreve um ciclo, sua 

energia interna: 
 a) aumenta 
 b) diminui  

c) varia, mas o valor final é igual ao valor 
inicial. 

 d) não pode ser determinada. 
 e) permanece constante. 
 
02. Numa transformação de um gás perfeito, os 

estados final e inicial acusaram a mesma energia 
interna. Certamente: 
a) a transformação foi cíclica. 
b) a transformação isométrica. 
c) não houve troca de calor entre o gás e o 

ambiente. 
d) são iguais as temperaturas dos estados 

inicial e final. 
e) não houve troca de trabalho entre o gás e o 

meio. 
 
03. Assinale a alternativa incorreta: 

a) a quantidade de calor envolvida no ciclo é 
sempre diferente de zero. 

b) a variação da energia interna total é zero. 
c) o trabalho do ciclo dependerá das 

transformações envolvidas. 
d) operando no sentido horário o trabalho 

envolvido é positivo. 
e) o trabalho nunca é nulo. 

 
04. Considere a transformação cíclica de um gás 

perfeito representada no gráfico. 
 

 
 A variação da energia interna e o trabalho em 

cada ciclo são, respectivamente, iguais a: 
 a) 0 e 900J. 
 b) 900J e 0. 
 c) -900J e 0. 
 d) 0 e -900J. 
 
05. Sobre transformações cíclicas, são feitas algumas 

afirmações, determine quais estão corretas. 
I – A variação de energia interna em uma 

transformação cíclica é nula; 
II – O trabalho, em uma transformação cíclica, é 

sempre positivo; 

III – Ao completar um ciclo, o gás tem a mesma 
temperatura com a qual começou a 
transformação; 

IV – Uma transformação cíclica é, 
obrigatoriamente, composta de 
transformações conhecidas, como 
adiabática, isocórica, etc; 

 a) I e III 
 b) I e II 
 c) II e III 
 d) I e IV 
 e) III e IV 
 
06. O diagrama pressão × volume abaixo ilustra a 

transformação  cíclica que 1,0 mol de gás ideal 
sofre. Analisando o gráfico, assinale a(s) 
alternativa(s) correta(s). 

 
 
 (  ) A variação da energia interna do gás quando 

passa do estado A para o estado C seguindo o 
caminho ABC é maior do que quando segue o 
caminho ADC, em um processo inverso. 

 (  ) A pressão em B é 6·105 Pa. 
 (  ) O trabalho realizado no ciclo fechado é 8·105 

J. 
 (  ) A variação da energia interna para ir de D 

para A se deve à variação da quantidade de 
calor. 

 
07.  O gráfico da pressão p em função do volume V 

de um gás ideal representa uma transformação 
cíclica ocorrida em três fases. Inicia-se o ciclo por 
uma transformação isobárica, seguida de uma 
transformação isovolumétrica e, finalmente, de 
uma transformação isotérmica. Sejam T1, T2 e T3 
as temperaturas do gás nos pontos 1, 2 e 3, 
respectivamente. 
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Em relação a essas temperaturas, pode-se 
afirmar que 

 a) T1 = T2 = T3. 
 b) T1 = T2  e T1 > T3. 
 c) T1 = T3  e T1 > T2. 
 d) T1 = T3  e T1 < T2. 
 e) T1 = T2  e T1 < T3. 
  
08. Um gás ideal sofre as transformações AB, BC, CD 

e DA, de acordo com o gráfico a seguir. 

 
 Através da análise do gráfico, assinale adiante a 

alternativa correta. 
 a) Na transformação CD, o trabalho é negativo. 
 b) A transformação AB é isotérmica. 
 c) Na transformação BC, o trabalho é negativo. 
 d) A transformação DA é isotérmica. 

e) Ao completar o ciclo, a energia interna 
aumenta. 

 
09.  No diagrama PV, a seguir, está representada 

uma série de processos termodinâmicos. No 
processo ab, 250 J de calor são fornecidos ao 
sistema, e, no processo bd, 600 J de calor são 
fornecidos ao sistema. 

 
 Analise as afirmações que se seguem. 

I. O trabalho realizado no processo ab é nulo. 
II. A variação de energia interna no processo ab 

é 320 J. 
III. A variação de energia interna no processo 

abd é 610 J. 
IV. A variação de energia interna no processo 

acd é 560 J. 
 
É CORRETO afirmar que apenas as(a) 
afirmações(ão) 
a) II e IV estão corretas. 
b) IV está correta. 
c) I e III estão corretas. 
d) III e IV estão corretas. 
e) II e III estão corretas. 

 
 
 
 

10.  Uma amostra de gás ideal sofre as 
transformações mostradas no diagrama pressão 
x volume, ilustrado a seguir. Observe-o bem e 
analise as afirmativas abaixo, apontando a opção 
correta: 

 
a) A transformação AB é isobárica e a 

transformação BC, isométrica. 
b) O trabalho feito pelo gás no ciclo ABCA é 

positivo. 
c) Na etapa AB, o gás sofreu compressão, e na 

etapa BC, sofreu expansão. 
d) O trabalho realizado sobre o gás na etapa CA 

foi de 8 J. 
e) A transformação CA é isotérmica. 

 
11. Um gás ideal, confinado numa câmara, é 

submetido ao ciclo termodinâmico ABCA indicado 
na figura abaixo. A curva BC é uma isoterma. 
Verifique se as proposições a seguir são corretas 
ou incorretas. 

 
 

I. Na etapa BC, calor flui do gás para a 
vizinhança; 

II. Na etapa BC, a energia interna do gás 
aumenta; 

III. Na etapa AB, a energia interna do gás fica 
constante; 

IV. Na etapa AB, o gás recebe calor e realiza 
trabalho sobre a vizinhança; 

V. Num ciclo ABCA, a energia interna do gás 
aumenta e este aumento é igual à área 
delimitada pelo ciclo; 

Marque a alternativa que contém as proposições 
corretas. 

a) I e IV, apenas. 
b) Apenas V, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) II e IV, apenas. 
e) I, IV e V. 
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12.  Certa massa de gás ideal é submetida a uma 
série de transformações mostradas na figura 
abaixo 

 

 
 

As afirmativas seguintes foram feitas em relação 
a essas transformações: 

I. O trabalho total trocado com o meio externo 
pode ser obtido pela área do triângulo ABC. 

II. B é o ponto onde a energia interna do gás é 
máxima. 

III. A transformação CA corresponde a uma 
expansão isovolumétrica. 

 
Assinale: 
a) se somente a afirmativa I está correta. 
b) se somente a afirmativa II está correta. 
c) se somente as afirmativas I e II estão 

corretas. 
d) se somente as afirmativas II e III estão 

corretas. 
e) se as afirmativas I, II e III estão corretas. 

 
13. Um gás sofre a transformação termodinâmica 

cíclica ABCA representada no gráfico p × V. No 
trecho AB a transformação é isotérmica.  

 
 

Analise as afirmações: 
(   ) A pressão no ponto A é 2,5·105 N/m2. 
(   ) No trecho AB o sistema não troca calor com 

a vizinhança. 
(   ) No trecho BC o trabalho é realizado pelo gás 

e vale 2,0·104 J. 
(   ) No trecho CA não há realização de trabalho. 
(   ) Pelo gráfico, o trabalho realizado pelo gás no 

ciclo ABCA é maior do que 4,0·104 J. 
 
14. O gás que circula num compressor de geladeira 

executa um ciclo termodinâmico no sentido anti-
horário como o apresentado na figura a seguir: 

 

Sabendo que a transformação C é adiabática, 
considere as seguintes afirmativas: 
I. A transformação A ocorre a volume 

constante e nenhum trabalho é realizado. 
II. A transformação B é isobárica e o meio 

externo realiza trabalho sobre o gás. 
III. Não há trocas de calor na transformação C. 
IV. A temperatura na transformação C é 

constante. 
 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I e III são 

verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas I e II são 

verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas II e IV são 

verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas I, II e III são 

verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas III e IV são 

verdadeiras. 
 
15. No ciclo mostrado no diagrama pV da figura a 

seguir, a transformação AB é isobárica, BC é 
isovolumétrica e CA é adiabática. Sabe-se que o 
trabalho realizado sobre o gás na compressão 
adiabática é igual a WCA = -150 J. Determine a 
quantidade de calor trocado pelo gás durante um 
ciclo, em joules. 

 
16. Determinada massa de gás ideal sofre a 

transformação cíclica ABCDA mostrada no 
gráfico. As transformações AB e CD são 
isobáricas, BC é isotérmica e DA é adiabática. 
Considere que, na transformação AB, 400 kJ de 
calor tenham sidos fornecidos ao gás e que, na 
transformação CD, ele tenha perdido 440 kJ de 
calor para o meio externo. 

 
 Calcule o trabalho realizado pelas forças de 

pressão do gás na expansão AB e a variação de 
energia interna sofrida pelo gás na 
transformação adiabática DA. 
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17. Uma certa quantidade de gás ideal realiza o ciclo 
termodinâmico descrito abaixo. 

 
 

Com base nessa figura, afirma–se que: 
I. O trabalho realizado pelo gás num ciclo é 2J. 
II. A variação da energia interna do gás num 

ciclo é 2J. 
III. Ao completar cada ciclo, há conversão de 

calor em trabalho. 
 

Das afirmativas acima, a(s) correta(s) é(são): 
a) I     b) II  
c) I e II    d) I e III  
e) II e III 

 

18. O diagrama relaciona valores de pressão e 
volume que ocorrem em determinada máquina 
térmica. 

 
De sua análise, pode-se inferir que 
a) se a linha 2 fosse uma reta ligando os pontos 

A e B, ela representaria uma expansão 
isotérmica do gás. 

b) a área compreendida entre as duas curvas 
representa o trabalho realizado sobre o gás 
no decorrer de um ciclo completo. 

c) a área formada imediatamente abaixo da 
linha indicada por 1 e o eixo V equivale, 
numericamente, ao trabalho útil realizado 
pelo gás em um ciclo. 

d) o ciclo representa os sucessivos valores de 
pressão e volume, que ocorrem em uma 
máquina podendo ser, por exemplo, uma 
locomotiva a vapor. 

e) no ponto indicado por A, o mecanismo 
apresenta grande capacidade de realização 
de trabalho devido aos valores de pressão e 
volume que se associam a esse ponto. 

 

19. Um gás ideal, contido num recipiente dotado de 
êmbolo móvel, descreve um ciclo térmico 
ADCBA, como mostra o gráfico. O processo entre 
A e D e entre C e B são isotérmicos. 

 

Com base no gráfico e sabendo que a 
temperatura em A é 200 K, determine o volume 
do gás ideal no ponto D e a temperatura da 
isoterma que liga os pontos B e C, em Kelvin. 

 
20. Considere 4 mols de um gás ideal, inicialmente a 

2ºC de temperatura e 8,2 atm de pressão, que 
se submete ao seguinte ciclo de transformações:  

1º - compressão isotérmica, cedendo 860J de 
calor, até o volume de 10 litros  
2º - aquecimento isobárico até a temperatura de 
57ºC.  
3º - despressurização isovolumétrica até a 
pressão de 8,20 atm.  
4º - resfriamento isobárico até retornar às 
condições iniciais.  
 

Represente esse ciclo em um gráfico p(atm) 
versus V(litros), indicando os valores de p,V e T 
ao final de cada uma das transformações dadas 
acima.  

a) Calcule o trabalho, em joules, realizado pelo 
gás no ciclo.  

b) Calcule o calor, em joules, absorvido pelo 
gás no ciclo. 

 
GABARITO 
 

01. C 

02.   D 
03.   D 

04.   A 

05.   A 

06. FFVV 

07. C 

08. A 

09. B 

10. D 

11. A 

12. C 

13. VFFVF 

14. A 

15. 90 J 

16. 2,8·105 J e 2·104 J 

17. D 

18. B 

19. VD = 1,5L e TB = 400K 

 20. a) 124J   b) 124J 
 
 

 


