
 

 

ROTEIRO DE ESTUDOS 
 FRENTE C - MÓDULO 13 

 MÁQUINAS TÉRMICAS – PARTE 2 
 
01. Analise as afirmativas que seguem tendo como base o 

tema “termodinâmica”  
 I. É impossível construir uma máquina térmica que, 

operando em ciclo, extraia calor de uma fonte e o 
transforme integralmente em trabalho.  

 II. Em um sistema fechado, não há troca de massa com a 
vizinhança, mas é permitida passagem de calor e trabalho 
por sua fronteira.  

 III. Sistema isolado é um sistema que não troca energia 
nem massa com a sua vizinhança.  

 Está correto o que se afirma em: 
 a) I e II, apenas 
 b) II e III, apenas 
 c) I e III, apenas 
 d) I, II e III 
 e) III, apenas 
 
02. O 2° princípio da Termodinâmica pode ser enunciado da 

seguinte forma: "É impossível construir uma máquina 
térmica operando em ciclos, cujo único efeito seja retirar 
calor de uma fonte e convertê-lo integralmente em 
trabalho."  

 Por extensão, esse princípio nos leva a concluir que: 

 a) sempre se pode construir máquinas térmicas cujo 
rendimento seja 100%; 

 b) qualquer máquina térmica necessita apenas de uma 
fonte quente; 

 c) calor e trabalho não são grandezas homogêneas; 
 d) qualquer motor térmico retira calor de uma fonte 

quente e rejeita parte desse calor para uma fonte fria; 
 e) somente com uma fonte fria, mantida sempre a 0°C, 

seria possível a uma certa máquina térmica converter 
integralmente calor em trabalho. 

 
03. Uma máquina térmica opera segundo o Ciclo de Carnot, 

o qual, simplificadamente, consiste em transferir calor de 
uma fonte quente para uma fonte fria, sendo que uma 
parte do calor é convertida em trabalho. Analise as 
afirmações abaixo: 

 I. Uma geladeira é uma máquina térmica, na qual o 
interesse maior é na dissipação de calor. 

 II. Uma usina nuclear é uma máquina térmica que utiliza 
a radiação como fonte de calor, para aquecer a água até o 
estado de vapor, e este move uma turbina. 

 III. Um motor a vapor é uma máquina térmica que utiliza 
o calor gerado pela queima de combustível para aquecer 
a água até o estado de vapor, e este move uma turbina. 

 Assinale a alternativa correta. 
 a) Apenas I e II estão corretas. 
 b) Apenas I e III estão corretas. 
 c) I, II e III estão corretas. 
 d) Apenas III está correta. 

04.  Para determinada aplicação, é necessária a utilização de 
um motor térmico com potência útil de 5kW. Para isso, 
duas alternativas de motor foram propostas, com o motor 
I, que consome 10.000 J/s de taxa de calor e trabalha com 
T1 = 300K e T2 = 1.200K , ou com o motor II, que 
consome 8.000J/s de taxa de calor e trabalha com T1 = 
300K e T2 = 900K.  

 Denotando por T1, T2 , W e Q, respectivamente, a 
temperatura da fonte fria, a temperatura da fonte quente, 
a potência desenvolvida e a taxa de calor fornecida, e 
considerando que a máxima eficiência teórica que uma 
máquina térmica pode desenvolver corresponde à do 
ciclo de Carnot, é correto afirmar que: 

 a) apenas o motor II é teoricamente viável, pois seu 
rendimento é menor do que sua eficiência de Carnot. 

 b) apenas o motor I é teoricamente viável, pois seu 
rendimento é menor do que sua eficiência de Carnot. 

 c) nenhum motor é viável, pois ferem a 2ª lei da 
termodinâmica. 

 d) os dois motores são teoricamente viáveis e estão de 
acordo com a 2ª lei da termodinâmica. 

 e) a melhor escolha é o motor I, pois das duas opções é o 
que apresenta melhor rendimento. 

 
05. Em 1824, aos 28 anos, o físico e engenheiro francês, Sadi 

Carnot, publicou um único e importante trabalho no qual 
demonstrou teoricamente que existe um ciclo especial em 
que uma máquina térmica obtém o máximo rendimento. 
Esse ciclo passou a denominar-se ciclo de Carnot. 
Considere uma máquina dessas com rendimento igual a 
20%. Dobrando-se o valor da temperatura da fonte 
quente, a eficiência da máquina passará a ser igual a 

 a) 10%.   b) 30%. 
 c) 40%.   d) 50%.  
 e) 60%. 
 
06. O ciclo de Carnot, independente da substância, é 

constituído de quatro processos, os quais estão listados 
nas alternativas a seguir, exceto pela alternativa 

 a) Compressão adiabática reversível, na qual não há troca 
de calor com fontes térmicas. 

 b) Expansão adiabática reversível, na qual não há troca 
de calor com fontes térmicas. 

 c) Expansão isobárica reversível, na qual o sistema 
recebe uma quantidade de calor da Fonte Quente. 

 d) Expansão isotérmica reversível, em que o sistema 
recebe uma quantidade de calor da Fonte Quente. 

 e) Compressão isotérmica reversível, em que o sistema 
cede uma quantidade de calor à Fonte Fria. 

 
07. Uma máquina térmica apresenta potência útil de 12 kW e 

rejeita, em cada segundo, 4,5 kcal para o seu condensador 
que está à temperatura ambiente de 27 °C. O rendimento 
dessa máquina, em porcentagem, é de:  

 a) 60%.    b) 55%. 
 c) 50%.    d) 40%. 
 e) 25%. 
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08. Uma máquina térmica opera entre duas fontes térmicas: a 
cada ciclo, ela toma 1200 J de uma fonte quente TQ = 800 
K e rejeita 1100 J em uma fonte fria TF = 600 K.  O 
rendimento aproximado, em %, dessa máquina, é 

 a) 0,0 
 b) 8,3 
 c) 12,5 
 d) 25,0 
 e) 50,0 
 
09. Uma máquina térmica opera com rendimento de 35%. A 

quantidade de calor que a máquina recebe da fonte de 
calor quente é 1.000 J. Qual é a quantidade de calor, em 
J, que a máquina cede à fonte de calor fria? 

 a) 650 
 b) 538 
 c) 350 
 d) 286 
 e) 186 
 
10. Assinale a opção correta com relação a máquinas 

térmicas. 

 a) Os refrigeradores diminuem a entropia local. 
 b) Uma máquina térmica operando entre dois 

reservatórios térmicos específicos e controlados pode ser 
mais eficiente que uma máquina reversível que opere 
entre estes reservatórios. 

 c) Um refrigerador que opere em ciclo de Carnot pode 
diminuir a entropia do universo 

 d) Não há como transferir calor de uma fonte fria para 
uma fonte quente. 

 e) O rendimento de uma máquina térmica operando entre 
as mesmas faixas de temperaturas é o mesmo tanto no 
ciclo Otto quanto no ciclo de Carnot. 

 
11. Uma máquina térmica opera em ciclos retirando calor Q1 

= 300 J de uma fonte térmica quente, T1 = 600 K, e 
rejeitando Q2 = 200 J em uma fonte fria T2 = 300 K, a 
cada ciclo, em que a diferença entre esses valores 
corresponde ao trabalho produzido por ciclo. Dado que as 
únicas trocas de calor da substância de trabalho da 
máquina com as fontes externas são essas duas descritas 
acima, qual é o rendimento térmico da máquina? 

 a) 0  
 b) 1 
 c) 1/2 
 d) 1/3 
 e) 2/3 
 
12.  Em relação aos ciclos termodinâmicos, assinale a 

alternativa correta. 
 a) O ciclo ideal de Rankine é um ciclo de potência a 

vapor que possui dois processos isentrópicos e dois 
processos isobáricos. 

 b) O ciclo Otto é um ciclo de potência a vapor utilizado 
na análise de centrais termoelétricas. 

 c) O ciclo ar padrão Otto é um ciclo de potência a gás 
que possui dois processos isentrópicos e dois processos 
isobáricos. 

 d) O ciclo ar padrão Diesel é um ciclo ideal que 
considera que a adição de calor ocorre a volume 
constante. 

 e) O ciclo ideal de Rankine é um ciclo de potência 
idealizado em que os processos de transferência de calor 
ocorrem de forma isentrópica. 

  
13.   Uma máquina térmica tem rendimento de 40% e realiza 

um trabalho de 2000 Joules. Assinale a alternativa que 
indica a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria, 
em Joules, pela referida máquina. 

 a) 6000 
 b) 2000 
 c) 1000 
 d) 4000 
 e) 3000 
 
14.  Uma máquina de Carnot opera entre as temperaturas TQ = 

900 K e TF = 400 K, sendo TQ a temperatura da fonte 
quente e TF a temperatura da fonte fria. A máquina 
realiza 800 J de trabalho em cada ciclo. 

 Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa 
que apresenta a energia liberada em forma de calor, em 
Joule, para a fonte fria a cada ciclo. 

 a) 1.440 
 b) 700 
 c) 640 
 d) 320 
 e) 200 
 
15.  O cotidiano é repleto de máquinas térmicas: automóveis 

com motor de combustão interna, aparelhos de ar 
condicionado e refrigeradores. A figura abaixo representa 
o diagrama pV de uma máquina térmica que opera 
segundo o ciclo de Brayton, esquematicamente análogo a 
um refrigerador. 

 
 
 Considerando o diagrama pV representado na figura, 

avalie as afirmativas: 
 
I. A área da região delimitada pela curva da figura é igual 

ao trabalho realizado sobre o gás para extrair calor F (Q ) 
de um reservatório frio e rejeitar uma quantidade maior 
de calor (Q ) Q para o reservatório quente. 

II. O gás deve sofrer uma expansão adiabática no processo 
de 2 para 1 para que sua temperatura fique abaixo da 
temperatura do reservatório frio. 

III. O gás deve sofrer uma compressão adiabática no 
processo de 4 para 3 para que sua temperatura fique 
acima da temperatura do reservatório quente. 
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 Das afirmativas feitas, está(ão) correta(s): 
 a) I, apenas. 
 b) II, apenas. 
 c) I e III, apenas. 
 d) II e III, apenas. 
 e) I, II e III. 
 
16. Após a leitura do enunciado apresentado a seguir, 

identifique a afirmação correta: Em motores de 
combustão interna, operando com o Ciclo 
Termodinâmico de Otto, quatro tempos, o período de 
tempo em que as válvulas de admissão e as válvulas de 
escapamento permanecem simultaneamente abertas é 
designado de: 

 a) Cruzamento de válvulas. 
 b) Avanço de fechamento da admissão. 
 c) Avanço do comando de válvulas. 
 d) Atraso de abertura da admissão. 
 
17. Um aquecedor ideal, que opera segundo um ciclo 

reversível, é usado para aquecer e manter o interior de 
um tanque de armazenamento a 600K. Uma análise com 
base na primeira lei da termodinâmica revela que o 
tanque perde energia sob a forma de calor à taxa de 3600 
kJ/h, por grau de diferença de temperatura entre o 
ambiente interno e o externo ao tanque. Se a temperatura 
do ambiente externo é 300K, então a potência mínima 
necessária para o funcionamento do aquecedor (kW) e o 
seu coeficiente de desempenho são, respectivamente, 

 a) 150 e 0,5 
 b) 150 e 2 
 c) 300 e 0,5 
 d) 300 e 2 
 e) 600 e 2 
 
18. Uma máquina térmica opera de acordo com o ciclo 

mostrado na figura. Para cada ciclo, é fornecida uma 
quantidade de calor igual a 12·10³ J. Sabendo-se que p1 = 
2p0 , V1 = 2V0 , p0 = 105 Pa e V0 = 0,03 m³ , calcule a 
eficiência dessa máquina. 

 

 a) 45% 
 b) 40% 
 c) 35% 
 d) 30% 
 e) 25% 
19. Uma máquina térmica que trabalha entre as temperaturas 

27°C e 327°C possui 80% do rendimento ideal para uma 
máquina térmica. Se essa máquina recebe 1000 J da fonte 
quente, qual é o trabalho realizado por ela? 

 a) 400 J 

 b) 500 J 

 c) 350 J 

 d) 600 J 

 e) 250 J 

20. Considere dois motores, um refrigerado com água e outro 
com ar. No processo de resfriamento desses motores, os 
calores trocados com as respectivas substâncias 
refrigeradoras, Qag e Qar, são iguais. Considere ainda que 
os dois motores sofrem a mesma variação de temperatura 
no processo de resfriamento, e que o quociente entre os 
calores específicos da água, cag, e do ar, car, são tais que 
cag/car = 4. Qual é o valor do quociente mar/mag entre as 
massas de ar, mar, e de água, mag, utilizadas no processo? 

 a) 1/4. 

 b) 1/2. 

 c) 1. 

 d) 2. 

 e) 4. 

 

GABARITO 
  

01.  D 

02.   D 

 03.   C 

 04.   D 

05.   E 

06. C 

07. D 

08. B 

09. A 

10. A 

11. D 

12. A 

13. E 

14. C 

15. E 

16. A 

17. B 

18. E 

19. A 

 20. E 
 
 


