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Frente B 
 

01. Um cilindro, de área de seção reta uniforme igual a 0,10 m², dotado de um êmbolo que pode se mover 
sem atrito, contém um gás ideal em equilíbrio. O êmbolo se encontra a uma altura H = 0,50 m acima da 
base do cilindro, como mostra a figura 

 
O gás sofre uma compressão isobárica, sendo realizado sobre ele um trabalho de 1,0 x 10³ J. Em 
consequência, o gás cede ao meio externo uma quantidade de calor correspondente a 1,5 x 10³ J. No final 
do processo, o sistema entra em equilíbrio quando o êmbolo atinge uma altura de 0,40 m acima da base do 
cilindro. 
Calcule: 
a) a variação da energia interna sofrida pelo gás. 
b) a pressão do gás no interior do cilindro. 

 
02. Um sistema recebe 250 J de calor de um reservatório térmico e realiza 100 J de trabalho, não ocorrendo 

nenhuma outra troca de calor. A variação da energia interna do sistema foi 
a) - 2,5 J 
b) Zero 
c) - 150 J 
d) + 350 J 
e) + 150 J  

 
03. Uma bexiga vazia tem volume desprezível; cheia, o seu volume pode atingir          4,0.10–3 m3. O trabalho 

realizado pelo ar para encher essa bexiga, à temperatura ambiente, realizado contra a pressão atmosférica, 
num lugar onde o seu valor é constante e vale 1,0.105 Pa, é no mínimo de 
a) 4 J. 
b) 40 J. 
c) 400 J. 
d) 4000 J. 
e) 40000 J. 

 
04. Um gás é confinado num recipiente cilíndrico, cuja secção tem área A, dotado de um êmbolo que pode se 

mover sem atrito. Ao ser aquecido, o gás realiza trabalho e o êmbolo sofre deslocamento x. 
 

 
 

O trabalho realizado pelo gás, mantido à pressão p, é:  

a) p x
A
  

b) pA
X

 

c) pAx 
d) pA 
e) p/A 
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05. Um gás ideal é levado lentamente do estado inicial A ao estado final C, passando pelo estado intermediário 
B, para o qual a temperatura vale 300 KBT  . A figura representa a variação da pressão desse gás, em 
atmosferas (atm), em função do volume, em litros (l). Para este gás, as temperaturas nos estados inicial 
(TA) e final (TC) valem: 

 

 
 

a) 300 K; 250 K.A CT T   
b) 450 K; 200 K.A CT T   
c) 250 K; 450 K.A CT T   
d) 200 K; 450 K.A CT T   
e) 300 K; 300 K.A CT T   

 
06. Uma amostra de gás hélio, contida num cilindro com êmbolo, é comprimida isotermicamente recebendo 

trabalho de –500J, passando do estado (1,00atm; 2,00L; 300K) para o estado (p2; 0,50L; T2). Os valores 
de p2, T2 e da variação de energia interna são, respectivamente, 
a) 1,00atm, 600K e zero J 
b) 1,00atm, 600K e 500J 
c) 2,00atm, 300K e 500J 
d) 4,00atm, 300K e –500J 
e) 4,00atm, 300K e zero J 

 
07. No interior de um recipiente cilíndrico rígido, certa quantidade de um gás ideal sofre, por meio de um 

pistão, uma compressão isobárica, representada no diagrama. Sabendo-se que o êmbolo se desloca 20 cm, 
o módulo do trabalho realizado no processo e a intensidade da força F


 que o gás exerce sobre o pistão 

valem, respectivamente, 

 
a) 30 J e 600 N. 
b) 40 J e 120 N. 
c) 60 J e 600 N. 
d) 60 J e 120 N. 
e) 120 J e 600 N. 

 
08. Certa massa gasosa, contida num reservatório, sofre uma transformação termodinâmica no trecho AB. O 

gráfico mostra o comportamento da pressão P, em função do volume V. 
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O módulo do trabalho realizado pelo gás, na transformação do trecho AB, é de: 
a) 400J 
b) 800J 
c) 40kJ 
d) 80kJ 
e) 600J 

 
09. Um sistema passa do estado (1) para o (2), mantendo a pressão constante (veja a figura).  A partir da 

relação U=(3/2) PV, determine a variação de energia interna, U , sofrida pelo sistema nessa mudança de 
estado. 

 

 
a) 36 x 102 J 
b) 18 x 102 J 
c) 48 x 102 J 
d) 64 x 102 J 
 

10. Uma amostra de gás perfeito é comprimida por um agente externo, ao mesmo tempo em que recebe 350 J 
de calor de uma fonte térmica.  Sabendose que o trabalho do agente externo foi de 650 J, a variação da 
energia interna do gás foi de: 
a) 1000 J 
b) 300 J 
c) 1000 J 
d)  300 J 

 
 
 
Frente C 
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