
 

 

MÁQUINAS TÉRMICAS 
 
01. (UFRGS 2020) Uma máquina de Carnot 

apresenta um rendimento de 40%, e a 
temperatura de sua fonte quente é 500 K. A 
máquina opera a uma potência de 4,2 kW e 
efetua 10 ciclos por segundo. 
Qual é a temperatura de sua fonte fria e o 
trabalho que a máquina realiza em cada ciclo? 
a) 200 K – 42 J. 
b) 200 K – 420 J. 
c) 200 K – 42.000 J. 
d) 300 K – 42 J. 
e) 300 K – 420 J. 

 
02. (UFRGS 2020) Uma amostra de gás ideal 

monoatômico encontra-se em um estado inicial 
1. O gás sofre três transformações sucessivas até 
completar um ciclo: passa do estado 1 para o 
estado 2 através de uma compressão adiabática; 
depois, passa do estado 2 para o estado 3 
através de uma transformação isocórica; e, 
finalmente, retorna ao estado inicial 1, sofrendo 
uma expansão isotérmica. 
Qual dos diagramas volume (V) x temperatura 
absoluta (T) abaixo melhor representa esse ciclo? 
a)  

 
 
b)  

 
 
c)  

 
 

d)  

 
 
e)  

 
 
03. (MACKENZIE 2020) A segunda lei da 

Termodinâmica afirma, em sucintas palavras, 
que não há a possibilidade de converter 
integralmente calor em trabalho. 
Esquematicamente, a figura abaixo revela como 
funciona uma máquina térmica. 

 
Considerando-se que o trabalho realizado nessa 
máquina valha 1,2 kJ e que a parte energética 
rejeitada para a fonte fria valha dois quintos da 
recebida da fonte quente, é correto afirmar que o 
rendimento da máquina retratada na figura e a 
parte energética rejeitada (em kJ) valem, 
respectivamente, 
a) 40% e 1,2 
b) 60% e 0,80 
c) 40% e 1,0 
d) 60% e 1,2 
e) 40% e 0,60 
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04. (UNIOESTE 2020)O segundo princípio da 
Termodinâmica assegura que é impossível 
construir uma máquina térmica operando em 
ciclos cujo único efeito seja retirar calor de uma 
fonte e convertê-lo integralmente em trabalho. 
Considerando as consequências deste princípio é 
CORRETO afirmar que: 
a) máquinas térmicas são dispositivos que 

convertem energia mecânica em energia 
térmica por meio da realização de trabalho e 
consumo de calor. 

b) o rendimento de uma máquina térmica será de 
100% quando o calor retirado da fonte em 
cada ciclo de operação da máquina for nulo. 

c) o rendimento de uma máquina térmica 
nunca pode chegar a 100%, pois nenhuma 
máquina térmica consegue transformar 
integralmente calor em trabalho. 

d) qualquer máquina térmica retira calor de 
uma fonte quente e rejeita integralmente 
esse calor para uma fonte fria após realizar 
um trabalho mecânico. 

e) uma máquina térmica que realiza uma 
transformação cíclica retornando ao estado 
inicial, depois de efetuar todos os processos 
termodinâmicos do ciclo, tem rendimento de 
100%. 

 
05. (UEG 2019)Em um livro com diagramação 

antiga era apresentado o esquema a seguir, da 
troca de calor entre dois corpos A e B. 

 
Nesse esquema o autor explica que “o calor 
espontaneamente não pode ir de um corpo para 
outro de temperatura mais alta". Essa afirmação 
está de acordo com a 
a) transformação adiabática. 
b) primeira Lei da Termodinâmica. 
c) segunda Lei da Termodinâmica. 
d) propagação de calor por convecção. 
e) experimentação de Joule-Thompson. 
 

06. (PUC-SP 2017) O diagrama abaixo mostra um 
ciclo realizado por 1 mol de um gás monoatômico 
ideal.

 
 

Determine, em porcentagem, o rendimento de 
uma máquina de Carnot que operasse entre as 
mesmas fontes térmicas desse ciclo. 
a) 24  b) 35  c) 65  d) 76 

07. (PUC-GO 2009)Leia cada informações 
atentamente para assinalar o item em que há 
apenas proposições verdadeiras. 
I. Em vários países as medidas de temperatura 

são feitas na escala Fahrenheit que atribui 
32o F ao ponto de fusão do gelo e 212o F à 
temperatura da água em ebulição. Nesta 
escala uma temperatura de 40o C (febre 
alta) corresponde a 88o F. 

II. Na figura observa-se no gráfico, da pressão 
versus volume, uma transformação cíclica 
ABCA sofrida por um gás ideal. O trabalho 
realizado no ciclo foi de 4500 J. 

 
III. A figura mostra uma bola de massa m presa 

por um fio ideal, imersa em um líquido cuja 
densidade é cinco vezes a densidade da 
bola. O centro da bola está a uma 
profundidade h. Cortando o fio, pode-se 
afirmar que a bola sobe com uma aceleração 
de 4g e sua velocidade a uma profundidade 

h/2 é , onde g é a aceleração da 
gravidade. Despreze a resistência do 
líquido.

 
 
IV. Uma barra, cujo coeficiente de dilatação 

linear é de 9,0 x10-8 oC-1, tem um 
comprimento de 0,8 m e está a uma 
temperatura de 25o C. Se a barra sofrer uma 
variação de temperatura de 600° C a 
dilatação linear será de 4,32 x 10-5 m.  

a) I e II 
b) III e IV 
c) I, II e IV 
d) II e IV 
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08. (PUC-Campinas 2017)A utilização das 
máquinas térmicas em larga escala, mesmo com 
seu baixo rendimento, contribuiu decisivamente 
para a Primeira Revolução Industrial. 
Simplificadamente, uma máquina térmica é um 
dispositivo que retira calor de uma fonte quente, 
utiliza parte desse calor para realizar trabalho e 
direciona o calor restante para uma fonte fria. 

 
 

Suponha que uma máquina térmica de 
rendimento 8,0% envie uma quantidade de calor 
igual a 4,6 × 106 J para a fonte fria em certo 
intervalo de tempo. O trabalho realizado por essa 
máquina nesse intervalo de tempo é 
a) 4,0 × 103 J.  
b) 4,0 × 105 J.  
c) 3,7 × 105 J.  
d) 1,2 × 105 J.  
e) 3,7 × 107 J. 

 
09. (PUC-Campinas 2014)A física térmica começou 

a se desenvolver a partir do final do século XVIII, 
influenciada pelas necessidades sociais da época, 
associada com a Revolução Industrial ocorrida na 
Europa. 
Uma máquina térmica apresenta potência útil de 
12 kW e, a cada segundo, rejeita 4,5 kcal no seu 
condensador que está a temperatura ambiente 
de 27 °C. 
Sabendo que o rendimento dessa máquina é 
80% do rendimento de uma máquina de Carnot, 
operando entre as mesmas fontes, a temperatura 
da caldeira, em °C, é de 
Considere: 
1 cal = 4 J 
a) 277. 
b) 177. 
c) 227. 
d) 127. 
e) 327. 

 
10. (PUC-Campinas 2012)A Revolução Industrial 

nos trouxe o desenvolvimento das máquinas 
térmicas, como, por exemplo, uma locomotiva a 
vapor. 
Determinada máquina térmica que funciona em 
ciclos, com frequência de 20 ciclos/s, recebe 800 
J de calor de uma fonte quente enquanto rejeita 
600 J de calor para uma fonte fria em cada ciclo. 
Está correto afirmar que 

a) o período de funcionamento da máquina é de 
0,5 s. 

b) o trabalho realizado pela máquina vale 200 
J, independentemente do tempo de 
funcionamento da máquina. 

c) a principal característica de uma máquina 
térmica é seu alto rendimento. 

d) o rendimento dessa máquina é 75%. 
e) a potência útil da máquina é de 4,0 kW. 

 
11. (PUC-Campinas 2011)Uma máquina térmica 

converte parte da energia fornecida a ela sob 
forma de calor em trabalho, dissipando para o 
ambiente a outra parte. 
Certo motor funciona de acordo com o ciclo 
representado na figura, com rendimento de 25%, 
utilizando um combustível de poder calorífico 24 
kJ/g. 

 
O consumo de 1 g de combustível permite a 
realização de 
a) 10 ciclos. 
b) 25 ciclos. 
c) 100 ciclos. 
d) 400 ciclos. 
e) 1000 ciclos. 

 
12. (ENEM 2016)Até 1824 acreditava-se que as 

máquinas térmicas, cujos exemplos são as 
máquinas a vapor e os atuais motores a 
combustão, poderiam ter um funcionamento 
ideal. Sadi Carnot demonstrou a impossibilidade 
de uma máquina térmica, funcionando em ciclos 
entre duas fontes térmicas (uma quente e outra 
fria), obter 100% de rendimento. 
Tal limitação ocorre porque essas máquinas 
a) realizam trabalho mecânico. 
b) produzem aumento da entropia. 
c) utilizam transformações adiabáticas. 
d) contrariam a lei da conservação de energia. 
e) funcionam com temperatura igual à da fonte 

quente. 
 
13. (ENEM 2016)O motor de combustão interna, 

utilizado no transporte de pessoas e cargas, é 
uma máquina térmica cujo ciclo consiste em 
quatro etapas: admissão, compressão, 
explosão/expansão e escape. Essas etapas estão 
representadas no diagrama da pressão em 
função do volume. Nos motores a gasolina, a 
mistura ar/combustível entra em combustão por 
uma centelha elétrica. 
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Para o motor descrito, em qual ponto do ciclo é 
produzida a centelha elétrica? 
a) A 
b) B 
c) C 
d) D 
e) E 
 

14. (PUCRS 2017)Em uma máquina térmica ideal 
que opere em ciclos, todos os processos 
termodinâmicos, além de reversíveis, não 
apresentariam dissipação de energia causada por 
possíveis efeitos dos atritos internos nos 
mecanismos ou turbulências no fluido operador 
da máquina. O ciclo de Carnot é um bom 
exemplo de processo termodinâmico idealizado, 
que apresentaria a maior eficiência possível na 
transformação de calor em trabalho útil. A 
eficiência para uma máquina de Carnot operando 
entre as temperaturas absolutas de 300 K e 900 
K seria de aproximadamente _________, e a 
entropia do sistema ficaria _________ durante o 
processo. 
a) 66 % – maior 
b) 66 % – igual 
c) 33 % – menor 
d) 33 % – maior 
e) 100 % – igual 

 
15. (UEL 2017)Atualmente, os combustíveis mais 

utilizados para o abastecimento dos carros de 
passeio, no Brasil, são o etanol e a gasolina. Essa 
utilização somente é possível porque os motores 
desses automóveis funcionam em ciclos 
termodinâmicos, recebendo combustível e 
convertendo-o em trabalho útil. 
Com base nos conhecimentos sobre ciclos 
termodinâmicos, assinale a alternativa que 
apresenta corretamente o diagrama da pressão 
(P) versus volume (V) de um motor a gasolina. 
a)  

 
b) 

 

c)  

 
 

d) 

 
 

e) 

 
 
16. (UCS 2015)O motor moto-perpétuo é um 

hipotético sistema que opera em ciclos, definido 
como autossuficiente do ponto de vista 
energético. Nele, as energias se transformam 
entre a cinética e a potencial (que, dependendo 
das características próprias do sistema moto-
perpétuo pode ser gravitacional, magnética, 
elástica, etc.), gerando um movimento contínuo 
e sem alimentação de qualquer fonte de energia 
externa. Porém, a alegação de que alguém criou 
um motor moto-perpétuo sempre é recebida com 
desconfiança pelos cientistas, pois, seu 
funcionamento vai contra algumas leis da Física. 
Por exemplo, um motor moto-perpétuo que 
opere em ciclos, e tenha como efeito único retirar 
calor de uma fonte térmica e converter 
integralmente esse calor em trabalho contraria a 
a) lei de Faraday. 
b) Terceira lei de Newton. 
c) Segunda lei da Termodinâmica. 
d) lei dos Gases Ideais. 
e) Primeira lei de Newton. 

 
17. (UCS 2013) Os motores a combustão, como o 

dos automóveis movidos a gasolina ou a álcool, 
são classificados como máquinas térmicas que, 
operando em ciclos, entre fontes de calor 
quentes e frias, e recebendo e liberando fluídos 
operantes, produzem trabalho. Suponha um 
motor a combustão hipotético que possua um 
gás ideal como fluído operante e que nunca o 
troque. As transformações de estado desse gás 
ideal, durante um ciclo de operação do motor, 
estão representadas no gráfico pressão X Volume 
abaixo. Conclui-se que o gás ideal 

 
a) tem, durante todo o ciclo, a mesma 

temperatura. 
b) tem, durante todo o ciclo, o mesmo volume. 



Exercícios Complementares 

 

 5

c) gera quantidade de calor liberado mais 
trabalho executado maior do que a 
quantidade de calor recebido. 

d) tem, durante todo o ciclo, sua pressão variando. 
e) mantém o produto da sua pressão pelo seu 

volume constante durante todo o ciclo, de 
modo que sua temperatura sempre varie. 

 
18. (UFRGS 2016)Uma máquina térmica, 

representada na figura abaixo, opera na sua 
máxima eficiência, extraindo calor de um 
reservatório em temperatura Tq = 527 oC, e 
liberando calor para um reservatório em 
temperatura Tf = 327 oC. 

 
Para realizar um trabalho (W) de 600 J, o calor 
absorvido deve ser de 
a) 2400 J. 
b) 1800 J. 
c) 1581 J. 
d) 967 J. 
e) 800 J. 

 
19. (UEL 2014)A Revolução Industrial foi 

acompanhada por profundas transformações na 
Europa. Os novos meios de transporte, que 
utilizavam as máquinas térmicas recém-criadas, 
foram essenciais aos avanços relacionados à 
industrialização por todo o continente. Naquele 
período, foi demonstrado teoricamente que uma 
máquina térmica ideal é aquela que descreve um 
ciclo especial, denominado ciclo de Carnot. 
Sobre os princípios físicos da termodinâmica e do 
ciclo de Carnot, assinale a alternativa correta. 
a) As máquinas térmicas, que operam em 

ciclos, são incapazes de retirar o calor de 
uma fonte e o transformar integralmente em 
trabalho. 

b) Em uma máquina térmica que opera em 
ciclos de Carnot, ocorrem duas 
transformações isobáricas e duas 
isovolumétricas. 

c) No ciclo de Carnot, ocorre uma 
transformação reversível, enquanto as 
demais são irreversíveis. 

d) O rendimento de uma máquina térmica é 
nulo quando as etapas do ciclo de Carnot 
forem transformações reversíveis. 

e) Uma máquina térmica é capaz de transferir 
calor de um ambiente frio para um quente sem 
a necessidade de consumir energia externa. 

20. (ENEM 2015)O ar atmosférico pode ser utilizado 
para armazenar o excedente de energia gerada 
no sistema elétrico, diminuindo seu desperdício, 
por meio do seguinte processo: água e gás 
carbônico são inicialmente removidos do ar 
atmosférico e a massa de ar restante é resfriada 
até -198 °C. Presente na proporção de 78% 
dessa massa de ar, o nitrogênio gasoso é 
liquefeito, ocupando um volume 700 vezes 
menor. A energia excedente do sistema elétrico é 
utilizada nesse processo, sendo parcialmente 
recuperada quando o nitrogênio líquido, exposto 
à temperatura ambiente, entra em ebulição e se 
expande, fazendo girar turbinas que convertem 
energia mecânica em energia elétrica. 
No processo descrito, o excedente de energia 
elétrica é armazenado pela 
a) expansão do nitrogênio durante a ebulição. 
b) absorção de calor pelo nitrogênio durante a 

ebulição. 
c) realização de trabalho sobre o nitrogênio 

durante a liquefação. 
d) retirada de água e gás carbônico da 

atmosfera antes do resfriamento. 
e) liberação de calor do nitrogênio para a 

vizinhança durante a liquefação. 
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