
 

 

SEGUNDA LEI E ENTROPIA 
 
01. (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. 

 
02. (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 

 
03. (UEL) Uma determinada máquina térmica deve operar em ciclos entre as temperaturas de 27 ºC e 227 ºC. 

Em seguida ciclo e recebe 1000 cal da fonte quente. O máximo de trabalho a máquina pode fornecer por 
ciclo ao exterior, em calor vale: 
a) 1000 
b) 600 
c) 500 
d) 400 
e) 200 

 
04. (VUNESP) Uma geladeira retira, por segundo, 100 kcal do congelador, enviando para o ambiente 120 kcal. 

Considere 1 kcal = 4,2 kJ. A potência do compressor é: 
a) 70 Kw 
b) 80 kW 
c) 84 kW 
d) 60 kW 
e) 50 kW 

 
05. (UFPA) A Segunda Lei da Termodinâmica pode ser encarada como um princípio da degradação da energia 

porque: 
a) o calor não pode passar espontaneamente de um corpo para outro de temperatura mais baixa que o 

primeiro. 
b) para produzir trabalho, continuamente, uma máquina térmica, operando em ciclos, deve 

necessariamente receber calor de uma fonte fria e ceder parte dele a uma fonte quente. 
c) é possível construir uma máquina, operando em ciclos, cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte 

e convertê-lo em uma quantidade equivalente de trabalho. 
d) é impossível se converter totalmente calor em outra forma de energia. 
e) a Termodinâmica independe de qualquer teoria atômico-molecular. 

 
06. (UFRRJ) Uma máquina térmica opera entre duas temperaturas, T1 e T2. Pode-se afirmar que seu 

rendimento 
a) máximo, pode ser 100%. 
b) pode ser maior que 100%. 
c) nunca será inferior a 80%. 
d) será máximo, se operar em ciclo de carnot. 
e) será máximo, se operar em ciclos. 
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07. (UFV) Um folheto explicativo sobre uma máquina térmica afirma que ela, ao receber 1000 cal de uma 
fonte quente, realiza 4186 J de trabalho. Sabendo que 1 cal equivale a 4,186 J e com base nos dados 
fornecidos pelo folheto, você pode afirmar que esta máquina: 
a) viola a 1a Lei da Termodinâmica. 
b) possui um rendimento nulo. 
c) possui um rendimento de 10%. 
d) viola a 2a Lei da Termodinâmica. 
e) funciona de acordo com o ciclo de Carnot. 
 

08. (FCC) Um inventor informa ter construído uma máquina térmica que recebe, em um certo tempo, 105 
calorias e fornece, ao mesmo tempo,5.104 calorias de trabalho útil. A máquina trabalha entre as 
temperaturas de 177 ºC e 227 ºC. Nessas condições, você consideraria mais acertado o seguinte: 
a) O rendimento dessa máquina é igual ao da máquina que executa o ciclo de Carnot. 
b) O rendimento dessa máquina é superado pelo da máquina que executa o ciclo de Carnot. 
c) A afirmação do inventor é falsa, pois a máquina, trabalhando entre as temperaturas dadas, não pode 

ter rendimento superior a 10%. 
d) Mantendo-se as temperaturas dadas, pode-se aumentar o rendimento, utilizando combustível de 

melhor qualidade. 
e) Nada do que se afirma é correto. 

 
09. (Cesgranrio) Certa máquina térmica cíclica e reversível trabalha entre -73 ºC e + 27 ºC. O seu 

rendimento máximo é: 

a) 2
3

   b) 1
3

 

c) 27
73

   d) 3
73

 

e) Nenhuma está correta. 
 
10. (UFSCar 2000) Maxwell, notável físico escocês da segunda metade do século XIX, inconformado com a 

possibilidade da morte térmica do Universo, consequência inevitável da Segunda Lei da Termodinâmica, 
criou o "demônio de Maxwell", um ser hipotético capaz de violar essa lei. Essa fictícia criatura poderia 
selecionar as moléculas de um gás que transitassem entre dois compartimentos controlando a abertura que 
os divide, como ilustra a figura.  

 
Por causa dessa manipulação diabólica, as moléculas mais velozes passariam para um compartimento, 
enquanto as mais lentas passariam para o outro. Se isso fosse possível, 
a) esse sistema nunca entraria em equilíbrio térmico. 
b) esse sistema estaria em equilíbrio térmico permanente. 
c) o princípio da conservação da energia seria violado. 
d) não haveria troca de calor entre os dois compartimentos. 
e) haveria troca de calor, mas não haveria troca de energia. 
 

11. (ENEM 2011) Um motor só poderá realizar trabalho se receber uma quantidade de energia de outro 
sistema. No caso, a energia armazenada no combustível é, em parte, liberada durante a combustão para 
que o aparelho possa funcionar. Quando o motor funciona, parte da energia convertida ou transformada na 
combustão não pode ser utilizada para a realização de trabalho. Isso significa dizer que há vazamento da 
energia em outra forma. 

CARVALHO, A. X. Z. Física Térmica. Belo Horizonte: Pax, 2009 (adaptado). 
De acordo com o texto, as transformações de energia que ocorrem durante o funcionamento do motor são 
decorrentes de a 
a) liberação de calor dentro do motor ser impossível. 
b) realização de trabalho pelo motor ser incontrolável. 
c) conversão integral de calor em trabalho ser impossível. 
d) transformação de energia térmica em cinética ser impossível. 
e) utilização de energia potencial do combustível ser incontrolável. 
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12. (UFSM 2011) Na primeira fase da revolução industrial, o processo de exploração do carvão, na Inglaterra, 
foi melhorado com a utilização de máquinas a vapor, para retirar a água acumulada nas minas. Considere 
uma máquina a vapor representada pelo esquema seguinte: 

 

 
 

Q2 é a energia retirada do reservatório de maior temperatura (T2) a cada ciclo. Q1 é a energia cedida ao 
reservatório de menor temperatura (T1).W é a energia associada ao trabalho da máquina sobre a 
vizinhança. Então, analise as afirmativas: 
I. Pela primeira lei da Termodinâmica,em valores absolutos, Q1 +Q2 = W. 
II. Se o esquema representa uma máquina reversível, o ciclo termodinâmico realizado pela substância de 

trabalho é formado por duas isotermas e duas adiabáticas. 
III. Como o reservatório de temperatura mais alta perde energia e o reservatório de temperatura mais 

baixa ganha energia,T2 diminui e T1 aumenta, por isso o rendimento diminui com o tempo. 
 
Está(ão) correta(s) 
a) apenas I. 
b) apenas II. 
c) apenas III. 
d) apenas I e II. 
e) apenas II e III. 
 

13. (UCS 2011) Um recente filme que no Brasil recebeu o nome de “O Curioso Caso de Benjamin Button”, 
protagonizado pelo ator Brad Pitt, conta a história curiosa de um personagem que nasce velho e, à medida 
que o tempo passa, vai rejuvenescendo. Se pensarmos no envelhecimento humano como um processo 
energeticamente irreversível, qual título alternativo do filme ficaria coerente com as leis da Física? 
a) A Curiosa Obediência à Equação de Clapeyron 
b) O Extraordinário Caso da Violação da Segunda Lei de Newton 
c) O Estranho Caso de Violação da Segunda Lei da Termodinâmica 
d) O Incomum Caso de Confirmação da Primeira Lei da Termodinâmica 
e) O Intrigante Caso de Violação da Terceira Lei de Newton 

 
14. (UFRGS 2007) A cada ciclo, uma máquina térmica extrai 45 kJ de calor da sua fonte quente e descarrega 

36 kJ de calor na sua fonte fria. O rendimento máximo que essa máquina pode ter é de 
a) 20%. 
b) 25%. 
c) 75%. 
d) 80%. 
e) 100%. 

 
15. (UFPR 2008) Os estudos científicos desenvolvidos pelo engenheiro francês Nicolas Sadi Carnot (1796–

1832) na tentativa de melhorar o rendimento de máquinas térmicas serviram de base para a formulação da 
segunda lei da termodinâmica. Acerca do tema, considere as seguintes afirmativas: 
1. O rendimento de uma máquina térmica é a razão entre o trabalho realizado pela máquina num ciclo e 

o calor retirado do reservatório quente nesse ciclo. 
2. Os refrigeradores são máquinas térmicas que transferem calor de um sistema de menor temperatura 

para outro a uma temperatura mais elevada. 
3. É possível construir uma máquina, que opera em ciclos, cujo único efeito seja retirar calor de uma 

fonte e transformá-lo integralmente em trabalho. 
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Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
b) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
c) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
d) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
 

16. (PUCPR 2013) Uma máquina a vapor opera entre uma temperatura de caldeira de 230 ºC e uma 
temperatura de condensação de 40 ºC. Sabendo que seu rendimento é 30% de uma máquina de Carnot, 
seu rendimento real será de aproximadamente: 
a) 17% 
b) 30% 
c) 38% 
d) 83% 
e) 11% 

 
17. (PUCRS 2008) INSTRUÇÃO: Para responder à questão, analise o texto e as afirmações referentes às leis 

da termodinâmica, e preencha os parênteses utilizando o código a seguir. 
 
1V- A afirmativa refere-se à primeira lei e é verdadeira. 
1F- A afirmativa refere-se à primeira lei e é falsa. 
2V- A afirmativa refere-se à segunda lei e é verdadeira. 
2F- A afirmativa refere-se à segunda lei e é falsa. 
 

A primeira lei da termodinâmica expressa o princípio da conservação da energia, incluindo fenômenos 
térmicos, enquanto a segunda lei da termodinâmica se refere às limitações nas transformações de energia. 
(   ) Numa transformação adiabática, a energia interna de um sistema não varia, pois não ocorre troca de 

calor entre o sistema e sua vizinhança. 
(   ) Para produzir trabalho continuamente, uma máquina térmica, operando em ciclos, deve 

necessariamente receber calor de uma fonte fria e ceder calor para uma fonte quente. 
(   ) Numa transformação isométrica, o trabalho realizado por um sistema é nulo; portanto, a variação da 

sua energia interna é igual à quantidade de calor trocada entre o sistema e a sua vizinhança. 
(   ) Nenhuma máquina térmica operando em ciclos entre duas temperaturas dadas pode apresentar um 

rendimento maior que o de uma máquina de Carnot que opere entre as mesmas temperaturas. 
 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 
a) 1F – 2F – 1V – 2V 
b) 1V – 2V – 1F – 2F 
c) 2F – 1F – 2V – 1F 
d) 2V – 1V – 1F – 2F 
e) 1V – 2F – 2F – 1V 
 

18. (PUCRS 2012) Um fabricante alega ter construído uma máquina térmica que, operando entre duas fontes 
térmicas cujas temperaturas são 200K e 100K, em cada ciclo retira 100J da fonte quente, cede 25J para a 
fonte fria e realiza 75J de trabalho. 
Nesse contexto, é correto concluir que a alegação do fabricante é 
a) inviável, visto que essa máquina térmica contraria tanto a 1ª quanto a 2ª lei da termodinâmica. 
b) inviável, visto que o rendimento termodinâmico dessa máquina seria superior ao de uma máquina 

operando pelo ciclo de Carnot entre as mesmas temperaturas. 
c) viável, visto que essa máquina térmica atenderia o princípio da conservação da energia. 
d) viável, visto que seu rendimento é menor que a unidade. 
e) viável, visto que a temperatura da fonte quente é maior que a da fonte fria. 

 
19. (UECE 2009) Um aluno, estudando física térmica, fez as seguintes afirmações: 

(   ) A variação da energia interna de um sistema em um processo termodinâmico é a diferença entre o 
trabalho realizado e o calor trocado com o meio. 

(   ) O rendimento máximo de uma máquina térmica é 1. 
(   ) A energia do universo sempre se mantém constante. 
(   ) O calor sempre flui espontaneamente de um corpo quente para um corpo frio. 
 

Classifique as afirmações anteriores como verdadeiras (V) ou falsas (F), baseando-se, somente, no 
enunciado da Segunda Lei da Termodinâmica, e assinale a opção que contem a sequência correta, de cima 
para baixo. 
a) V, F, V, F 
b) V, F, V, V 
c) F, V, V, F 
d) F, F, F, V 
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20. (UFRGS 2013) Um projeto propõe a construção de três máquinas térmicas, M1, M2 e M3, que devem 
operar entre as temperaturas de 250 K e 500 K, ou seja, que tenham rendimento ideal igual a 50%. Em 
cada ciclo de funcionamento, o calor absorvido por todas é o mesmo: Q = 20 kJ, mas espera-se que cada 
uma delas realize o trabalho W mostrado na tabela abaixo. 

 

 Máquina  W 

 M1  20 kJ 

 M2  12 kJ 

 M3  8 kJ 
 

De acordo com a segunda lei da termodinâmica, verifica-se que somente é possível a construção da(s) 
máquina(s) 
a) M1. 
b) M2. 
c) M3. 
d) M1 e M2. 
e) M2 e M3. 

 
Gabarito 
 
01. B   02. B   03. D   04. C   05. D 
 
06. D   07. D   08. C   09. B   10. A 
 
11. C   12. B   13. C   14. A   15. D 
 
16. E   17. A   18. B   19. D   20. C 


