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QUESTÃO 01 
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: 

 
W é a energia associada ao trabalho da máquina sobre a vizinhança. Então, analise as afirmativas: 

I. Q2 + Q1 = 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. Se T2 diminui T1 aumenta; por isso o rendimento diminui com o tempo. 

 
Então, é correto afirmar que: 
A) nenhuma das afirmativas é correta. 
B) apenas a afirmativa I é correta. 
C) apenas a afirmativa II é correta. 
D) apenas a afirmativa III é correta. 
E) todas as afirmativas são corretas. 
 
QUESTÃO 02 
Várias empresas de abate de frango estão aumentando seus lucros com o aproveitamento da gordura 
animal retirada da carcaça dos frangos para produção de biocombustível. A produção do biodiesel gera 
resíduos, como a glicerina, que também é reaproveitada na queima juntamente com a lenha para aquecer 
caldeiras de fábricas. 
O rendimento de uma máquina térmica que opera segundo o ciclo de Carnot é dado por: 

𝜂 = 1 −
𝑇

𝑇
 

TF e TQ representam a temperatura da fonte quente (combustão) e a temperatura da fonte fria (ambiente). 
Supondo que um motor esteja preparado para funcionar tanto com o óleo diesel convencional quanto 
com o biodiesel oriundo da gordura de frango, considere as seguintes afirmativas. 
I. A temperatura da fonte quente, quando o motor está funcionando com biodiesel de origem animal, é a 
temperatura de fervura da gordura de frango. 
II. A expressão apresentada acima serve para calcular apenas o rendimento de máquinas térmicas de 
Carnot, mas pode ser utilizada para analisar como varia o rendimento de uma máquina térmica qualquer 
com as temperaturas extremas. 
III. O rendimento de um motor independe do combustível utilizado. 
IV. O rendimento de qualquer máquina térmica é menor que 100%. 
 

A quantidade de afirmativas corretas é: 
A) 0 
B) 1 
C) 2 
D) 3 
E) 4 
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QUESTÃO 03 
A palavra ciclo, na linguagem cotidiana, significa algum processo que tem início e fim bem determinados. 
Por exemplo, o Brasil, desde a época em que ainda era colônia, passou por diversos ciclos econômicos, 
como o ciclo do ouro e o ciclo do açúcar. Em Física, a palavra ciclo tem um significado um pouco diferente: 
é uma série de transformações termodinâmicas que fazem com que um determinado gás saia de um 
estado inicial e retorne a ele posteriormente, produzindo energia útil (trabalho – máquinas térmicas) ou 
retirando calor de algum ambiente (refrigeradores). Considere uma máquina térmica operando em ciclos 
entre fontes de calor (fria e quente nas temperaturas 300 K e 500 K). Q e W são, respectivamente, o calor 
trocado e o trabalho realizado em cada ciclo. 
 
O rendimento máximo teórico de uma máquina térmica é dado por: 

𝜂 = 1 −
𝑇

𝑇
 

 
 TF e TQ representam a temperatura da fonte quente (combustão) e a temperatura da fonte fria 
(ambiente). 
 
Com base nessas informações qual o máximo rendimento que essa máquina pode operar? 
 
QUESTÃO 04 
O uso de combustíveis não renováveis, como o petróleo, tem sérias implicações ambientais e econômicas. 
Uma alternativa energética em estudo para o litoral brasileiro é o uso da diferença de temperatura da 
água na superfície do mar (fonte quente e de águas mais profundas (fonte fria em uma máquina térmica 
para realizar trabalho. 
 

 
 

Assinale a proposição INCORRETA. 
A) Mesmo que a máquina térmica proposta opere em um ciclo de Carnot, não teremos um rendimento 

de 100%. 
B) Para rendimentos maiores da máquina térmica em questão, a fonte quente deveria estar localizada 

próxima à superfície, enquanto que a fonte fria deveria ser colocada em grandes profundidades. 
C) O gráfico mostra que a mínima temperatura da água é de 4 °C, nas maiores profundidades, o que 

corresponde de fato à realidade, pois, a essa temperatura, a água tem densidade máxima, ao contrário 
de outros líquidos, o que corrobora com o fato de que, quanto mais fundo, maior a densidade. 

D) O rendimento de uma máquina térmica de Carnot é o maior possível. 
E) Não é possível construir uma máquina térmica com rendimento igual a 100% pois o princípio da 

conservação de energia estaria sendo violado. 
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QUESTÃO 05 
Uma das maneiras de se obter sal de cozinha é a sua extração a partir de sítios subterrâneos. Para a 
realização de muitas tarefas da mineração, são utilizadas máquinas térmicas, que podem funcionar, por 
exemplo, como motores para locomotivas, bombas de água e ar e refrigeradores. A respeito das 
propriedades termodinâmicas das máquinas térmicas, qual das alternativas é INCORRETA? 
A) O rendimento de uma máquina térmica funcionando como motor será máximo quando a maior parte 

da energia retirada da fonte quente for rejeitada, transferindo-se para a fonte fria. 
B) Uma máquina térmica funcionando como refrigerador transfere energia de uma fonte fria para uma 

fonte quente mediante realização de trabalho. 
C) Máquinas térmicas necessitam de duas fontes térmicas com temperaturas diferentes para operar. 
D) Dentre as consequências da segunda lei da termodinâmica, está a impossibilidade de se construir uma 

máquina térmica com rendimento de 100%. 
E) Todas as etapas de uma máquina térmica operando no ciclo de Carnot são reversíveis. 
 
QUESTÃO 06 
Uma geladeira doméstica é um refrigerador, do ponto de vista da termodinâmica. Ela é constituída por 
quatro partes principais: o congelador, o condensador, o compressor e o evaporador. O seu 
funcionamento correto depende da circulação no condensador de um fluido refrigerante, que é 
impulsionado pelo compressor. Esse fluido sofre diversas transformações gasosas durante o 
funcionamento da geladeira, permitindo o resfriamento dos alimentos em seu interior, direcionando o 
calor oriundo deles para fora. 
 

Levando em conta os conceitos termodinâmicos, analise as seguintes afirmativas. 
I. No compressor, a pressão do gás aumenta, a sua temperatura se eleva e ele volta a ser líquido. 
II. No congelador, a pressão do gás diminui, e sua temperatura se eleva com a absorção de energia oriunda 
dos alimentos. 
III. No condensador, com baixa pressão, o gás reduz sua temperatura ao promover as trocas de calor com 
o ambiente. 
IV. No evaporador, o líquido refrigerante volta a ser gás, aumentando de temperatura ao receber o calor 
oriundo do congelador. 
 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) I e II. 
B) I, II e III. 
C) I, II e IV. 
D) II, III e IV 
E) III e IV. 
 
QUESTÃO 07 
O enunciado abaixo expressa corretamente a segunda lei da termodinâmica: 
A) Um corpo permanence em repouso ao menos que uma força resultante o retire do estado inercial. 
B) É impossível construir uma máquina que, operando em transformações cíclicas, tenha como único 

efeito transformar completamente em trabalho a energia térmica recebida de uma fonte quente única 
C) O calor flui espontaneamente do corpo mais frio para o mais quente. 
D) Uma máquina térmica pode ter um rendimento de 100% se operar sob um ciclo de Carnot. 
E) Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. 
 
QUESTÃO 08 
O refrigerador: 
A) transfere energia da fonte fria para a fonte quente mediante o trabalho realizado por um compressor. 
B) transfere energia da fonte quente para a fonte fria mediante o trabalho realizado por um compressor. 
C) transfere energia da fonte fria para a fonte quente mediante o trabalho espontâneo da máquina. 
D) transfere energia da fonte quente para a fonte fria mediante o trabalho espontâneo da máquina. 
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2ª PARTE 
 
QUESTÃO 01 
Deseja-se instalar uma estação de geração de energia elétrica em um município localizado no interior de 
um pequeno vale cercado de altas montanhas de difícil acesso. A cidade é cruzada por um rio, que é fonte 
de água para consumo, irrigação das lavouras de subsistência e pesca. Na região, que possui pequena 
extensão territorial, a incidência solar é alta o ano todo. A estação em questão irá abastecer apenas o 
município apresentado. 
Qual forma de obtenção de energia, entre as apresentadas, é a mais indicada para ser implantada nesse 
município de modo a causar o menor impacto ambiental? 
 
A) Termelétrica, pois é possível utilizar a água do rio no sistema de refrigeração. 
B) Eólica, pois a geografia do local é própria para a captação desse tipo de energia. 
C) Nuclear, pois o modo de resfriamento de seus sistemas não afetaria a população. 
D) Fotovoltaica, pois é possível aproveitar a energia solar que chega à superfície do local. 
E) Hidrelétrica, pois o rio que corta o município é suficiente para abastecer a usina construída. 
 
QUESTÃO 02 
No nosso dia a dia deparamo-nos com muitas tarefas pequenas e problemas que demandam pouca 
energia para serem resolvidos e, por isso, não consideramos a eficiência energética de nossas ações. No 
global, isso significa desperdiçar muito calor que poderia ainda ser usado como fonte de energia para 
outros processos. Em ambientes industriais, esse reaproveitamento é feito por um processo chamado de 
cogeração. A figura a seguir ilustra um exemplo de cogeração na produção de energia elétrica. 
 
Cogeração de energia elétrica 

 

 
HINRICHS, . R. A.; KLENBACH, M. Energia e meio ambiente. 
São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003 (adaptado). 

 
Em relação ao processo secundário de aproveitamento de energia ilustrado na figura, a perda global de 
energia é reduzida por meio da transformação de energia  
A) térmica em mecânica. 
B) mecânica em térmica. 
C) química em térmica. 
D) química em mecânica. 
E) elétrica em luminosa. 



  
                                                                           FÍSICA – 7º ANO                                         PROF. ROMULO 
 
 

QUESTÃO 03 
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 
E) utilização de energia potencial do combustível ser incontrolável. 
 
QUESTÃO 04 
O quadro apresenta o consumo médio urbano de veículos do mesmo porte que utilizam diferentes 
combustíveis e seus respectivos preços. No caso do carro elétrico, o consumo está especificado em termos 
da distância percorrida em função da quantidade de energia elétrica gasta para carregar suas baterias. 
 

Combustível Consumo na cidade Preço* (R$) 
Eletricidade 6 km/kWh 0,40/kWh 
Gasolina 13 km/L 2,70/L 
Diesel 12 km/L 2,10/L 
Etanol 9 km/L 2,10/L 
Gás natural 13 km/m3 1,60/m3 

*Valores aferidos: em agosto de 2012. 
 

Considerando somente as informações contidas no quadro, o combustível que apresenta o maior custo 
por quilômetro rodado é o(a) 
A) diesel. 
B) etanol. 
C) gasolina. 
D) eletricidade. 
E) gás natural. 
 
QUESTÃO 05 
Leia o texto a seguir. 
 
Grafeno nos smartphones 
O grafeno é 200 vezes mais resistente que o aço e é também o material mais fino do planeta (1 milhão de 
vezes mais fino que um fio de cabelo humano). 

Disponível em: <https://www.ucs.br/site/noticias/universidade-investe-na-producao-de-grafeno>.Acesso em: 11 
out. 2019. (Adaptado.) 

 
O desenvolvimento de novos materiais, a exemplo do grafeno, tem procurado oferecer melhores 
desempenhos e alinhar-se com um mundo mais sustentável. Espera-se que isso proporcione produtos 
mais 
A) duráveis e eficazes. 
B) reduzidos e descartáveis. 
C) recicláveis e descartáveis. 
D) substituíveis e renováveis. 
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QUESTÃO 06 
Observe os dados hipotéticos sobre a eficiência de combustíveis comparados em um mesmo carro de 
motor flex, ou seja, bicombustível (que utiliza álcool ou gasolina). 

 

 
Elaborado pelo autor. 

 
Segundo os dados da tabela, o carro será mais econômico se for abastecido com 
A) álcool, por causa do valor. 
B) álcool, por causa da potência. 
C) gasolina, por causa do rendimento. 
D) gasolina, por causa da potência. 
 
QUESTÃO 07 
A roda é considerada uma das seis máquinas simples, pois 
A) mantém invariável a força aplicada em toda a sua extensão, além de manter constante a velocidade 

em cada ponto. 
B) qualquer força aplicada na borda reduz a sua intensidade no eixo de rotação. 
C) uma força aplicada na borda é amplificada no eixo de rotação e vice-versa. 
D) a velocidade da borda é sempre menor que a velocidade próxima ao eixo de rotação, pois o 

comprimento da borda é maior. 
 
QUESTÃO 08 
Quanto ao resfriamento dos alimentos em uma geladeira, é correto afirmar que o gás gelado presente na 
serpentina  
A) busca o equilíbrio termodinâmico com a parte interna da geladeira, e assim ela é resfriada. 
B) serve de isolante térmico, não permitindo a troca de calor por condução dentro da geladeira. 
C) é responsável por conduzir o frio para dentro da geladeira. A diferença de temperatura transfere a 

energia fria do gás para a parte interna. 
D) irradia o frio constantemente para dentro da geladeira, não permitindo que a parte interna e a externa 

da geladeira entrem em equilíbrio térmico. 
 
QUESTÃO 09 
Devido a uma maior conscientização do impacto negativo das ações humanas no meio ambiente, é 
correto afirmar que 
A) a demanda e oferta por produtos cujo impacto ambiental é menor tem diminuído cada vez mais, uma 

vez que os consumidores não valorizam iniciativas sustentáveis. 
B) fontes de energia renováveis, como a energia eólica, têm sido cada vez mais rejeitadas como fonte 

alternativa de energia, gerando novos empregos no setor energético. 
C) ao consumidor cabe se policiar quanto ao consumo, uma vez que, depois de produzido, o impacto 

energético e ambiental de um bem de consumo não é nulo. 
D) novos materiais têm sido criados, de modo a substituir objetos e embalagens que utilizam materiais 

danosos ao meio ambiente. 
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QUESTÃO 10 
Leia a notícia a seguir. 
 
A Automação Industrial é vista mundialmente como uma das áreas mais promissoras quando se fala em 
indústria. 
Com um tamanho de mercado estimado em US$ 202.42 bilhões até 2030, essa tendência promete 
um ambiente de trabalho mais seguro, porém, muitos temem um impacto negativo no mercado de 
trabalho. 

Disponível em: <https://ecommercenews.com.br/noticias/dicas/emprego-o-impacto-da-automacao-industrial-ate-
2030/>.Acesso em: 18 out. 2019. 

 
A automação, conforme a notícia cita, tem sido cada vez mais presente nas indústrias. A respeito disso é 
correto afirmar que 
A) toda tecnologia é benéfica e contribui para a geração de mais empregos, preservando os que já 

existem. 
B) profissões que lidam diretamente com as relações humanas serão as primeiras a serem substituídas 

por máquinas. 
C) as novas tecnologias tendem a não ter impactos ambientais negativos, além de manter a estrutura 

social intacta. 
D) possivelmente, as profissões de hoje não serão as mesmas no futuro, sendo algumas automatizadas 

ou extintas.  
 
QUESTÃO 11 
Vivemos na era da informação. Graças ao acesso à internet e a redes de comunicação, estamos em um 
momento da história em que é possível se comunicar quase que instantaneamente com alguém, em 
qualquer lugar do mundo. 
 
Somos bombardeados com novas informações o tempo todo. Sobre esse tema, é correto afirmar que 
A) as leis atuais já preveem todo tipo de crime cibernético, portanto, não há motivos para se debater 

sobre novas leis e políticas em torno da internet. 
B) além de muita informação, tem sido cada vez mais fácil selecionar quais informações são verdadeiras, 

uma vez que as pessoas costumam verificar várias fontes antes de propagar a informação. 
C) o impacto econômico da expansão do uso da internet não tem sido relevante devido à ausência de 

circulação de papel-moeda no meio virtual. 
D) a expansão da internet não se limita apenas a comunicação e informação; comércio e serviços on-line 

têm ocupado espaços cada vez maiores em seus respectivos setores. 
 
 


