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QUESTÃO 01 
Em um motor de carro convencional a primeira transformação de energia em trabalho ocorre dentro do cilindro que aloja o pistão. 
De modo simplificado, pode-se entender esse sistema como um cilindro fechado contendo um êmbolo móvel, que é o pistão. Em um 
dado instante a mistura de ar e combustível sofre combustão forçando os gases resultantes dessa queima a sofrerem expansão, 
movimentando o pistão ao longo do eixo do cilindro. É correto afirmar que a energia térmica contida nos gases imediatamente após 
a combustão é 
A) parte transferida na forma de calor para o ambiente e parte convertida em energia cinética do pistão. 
B) totalmente transferida como calor para o ambiente. 
C) totalmente convertida em trabalho sobre o pistão. 
D) parte convertida em trabalho sobre o pistão e o restante convertida em energia cinética também do pistão.  
 
QUESTÃO 02 
Leia o texto a seguir: 

A vida em grandes metrópoles apresenta atributos que consideramos sinônimos de progresso, como facilidades de acesso aos 
bens de consumo, oportunidades de trabalho, lazer, serviços, educação, saúde etc. Por outro lado, em algumas delas, devido à 
grandiosidade dessas cidades e aos milhões de cidadãos que ali moram, existem muito mais problemas do que benefícios. Seus 
habitantes sabem como são complicados o trânsito, a segurança pública, a poluição, os problemas ambientais, a habitação etc. Sem 
dúvida, são desafios que exigem muito esforço não só dos governantes, mas também de todas as pessoas que vivem nesses lugares. 
Essas cidades convivem ao mesmo tempo com a ordem e o caos, com a pobreza e a riqueza, com a beleza e a feiura. A tendência das 
coisas de se desordenarem espontaneamente é uma característica fundamental da natureza. Para que ocorra a organização, é 
necessária alguma ação que restabeleça a ordem. É o que acontece nas grandes cidades: despoluir um rio, melhorar a condição de 
vida dos seus habitantes e diminuir a violência, por exemplo, são tarefas que exigem muito trabalho e não acontecem 
espontaneamente. Se não houver qualquer ação nesse sentido, a tendência é que prevaleça a desorganização. Em nosso cotidiano, 
percebemos que é mais fácil deixarmos as coisas desorganizadas do que em ordem. A ordem tem seu preço. Portanto, percebemos 
que há um embate constante na manutenção da vida e do universo contra a desordem. A luta contra a desorganização é travada a 
cada momento por nós. Por exemplo, desde o momento da nossa concepção, a partir da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, 
nosso organismo vai se desenvolvendo e ficando mais complexo. Partimos de uma única célula e chegamos à fase adulta com trilhões 
delas, especializadas para determinadas funções. Entretanto, com o passar dos anos, envelhecemos e nosso corpo não consegue mais 
funcionar adequadamente, ocorre uma falha fatal e morremos. O que se observa na natureza é que a manutenção da ordem é fruto 
da ação das forças fundamentais, que, ao interagirem com a matéria, permitem que esta se organize. Desde a formação do nosso 
planeta, há cerca de 5 bilhões de anos, a vida somente conseguiu se desenvolver às custas de transformar a energia recebida pelo Sol 
em uma forma útil, ou seja, capaz de manter a organização. Para tal, pagamos um preço alto: grande parte dessa energia é perdida, 
principalmente na forma de calor. Dessa forma, para que existamos, pagamos o preço de aumentar a desorganização do nosso 
planeta. Quando o Sol não puder mais fornecer essa energia, dentro de mais 5 bilhões de anos, não existirá mais vida na Terra. Com 
certeza a espécie humana já terá sido extinta muito antes disso. 

OLIVEIRA, A. O Caos e a Ordem. Ciência Hoje. Disponível em: <http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/fisica-sem-misterio/o-caos-e-a-ordem>. Acesso em: 10 abr. 
2015. Adaptado.  

 

Considerando a afirmação presente no texto “a tendência das coisas de se desordenarem espontaneamente é uma característica 
fundamental da natureza”, e com base nos conhecimentos sobre as leis da termodinâmica, assinale a alternativa correta. 
A) Quando dois corpos com temperaturas diferentes são colocados em contato, ocorre a transferência espontânea de calor do corpo 

mais quente para o mais frio. 
B) O calor, gerado por um motor a explosão, pode ser convertido de maneira espontânea e integralmente em energia mecânica, 

elétrica, química ou nuclear. 
C) O nitrogênio e o hélio misturados e contidos em um recipiente se separam de modo espontâneo após o equilíbrio térmico do 

sistema. 
D) Uma máquina térmica perfeita opera, na prática, em ciclos, converte o calor integralmente em trabalho e é capaz de funcionar 

como um moto-perpétuo. 
E) As moléculas de tinta que tingem uma porção de água de maneira homogênea tendem a se agrupar espontaneamente e com isso 

restaurar a gota de tinta original. 
 
QUESTÃO 03 
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.  
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QUESTÃO 04 
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. 
 

 
 

Para o motor descrito, em qual ponto do ciclo é produzida a centelha elétrica? 
A) A  B) B  C) C  D) D  E) E  
 
QUESTÃO 05 
Um refrigerador foi construído, utilizando-se uma máquina de Carnot cuja eficiência, na forma de máquina de calor, é igual a 0,1. Se 
esse refrigerador realiza um trabalho de 10 J, é CORRETO afirmar que a quantidade de calor removida do reservatório de menor 
temperatura foi, em joules, de 
A) 100  B) 99  C) 90  D) 10  E) 1 
 
QUESTÃO 06 
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)  
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QUESTÃO 07 
No livro Teoria do Calor (1871), Maxwell, escreveu referindo-se a um recipiente cheio de ar: 
 
“Iniciando com uma temperatura uniforme, vamos supor que um recipiente é dividido em duas partes por uma divisória na qual existe 
um pequeno orifício, e que um ser que pode ver as moléculas individualmente abre e fecha esse orifício de tal modo que permite 
somente a passagem de moléculas rápidas de A para B e somente as lentas de B para A. Assim, sem realização de trabalho, ele 
aumentará a temperatura de B e diminuirá a temperatura de A em contradição com…” 
 
Assinale a opção que melhor completa o texto de Maxwell. 
A) a Primeira Lei da Termodinâmica. 
B) a Segunda Lei da Termodinâmica. 
C) a Lei Zero da Termodinâmica. 
D) o Teorema da Energia Cinética. 
E) o conceito de temperatura. 
 
QUESTÃO 08 
Aumentar a eficiência na queima de combustível dos motores a combustão e reduzir suas emissões de poluentes é a meta de qualquer 
fabricante de motores. É também o foco de uma pesquisa brasileira que envolve experimentos com plasma, o quarto estado da 
matéria e que está presente no processo de ignição. A interação da faísca emitida pela vela de ignição com as moléculas de 
combustível gera o plasma que provoca a explosão liberadora de energia que, por sua vez, faz o motor funcionar. 

Disponível em: <www.inovacaotecnologica.com.br>. Acesso em: 22 jul. 2010. Adaptado. 
 
No entanto, a busca da eficiência referenciada no texto apresenta como fator limitante 
A) o tipo de combustível, fóssil, que utilizam. Sendo um insumo não renovável, em algum momento estará esgotado. 
B) um dos princípios da termodinâmica, segundo o qual o rendimento de uma máquina térmica nunca atinge o ideal. 
C) o funcionamento cíclico de todos os motores. A repetição contínua dos movimentos exige que parte da energia seja transferida 

ao próximo ciclo. 
D) as forças de atrito inevitável entre as peças. Tais forças provocam desgastes contínuos que com o tempo levam qualquer material 

à fadiga e ruptura. 
E) a temperatura em que eles trabalham. Para atingir o plasma, é necessária uma temperatura maior que a de fusão do aço com que 

se fazem os motores. 
 
QUESTÃO 09 
Pode-se associar a segunda lei da Termodinâmica a um princípio de degradação da energia. Assinale a alternativa que melhor justifica 
esta associação. 
A) A energia se conserva sempre. 
B) O calor não flui espontaneamente de um corpo quente para outro frio. 
C) Uma máquina térmica operando em ciclo converte integralmente trabalho em calor. 
D) Todo sistema tende naturalmente para o estado de equilíbrio. 
E) É impossível converter calor totalmente em trabalho. 
 
QUESTÃO 10 
Com relação aos conceitos de termodinâmica, assinale o que for correto. 
01) A energia total de um sistema isolado se mantém constante. 
02) Quando uma máquina térmica opera em ciclos, toda a quantidade de calor retirada de uma fonte quente pode ser integralmente 

transformada em trabalho. 
04) Quando todas as etapas de operação de uma máquina térmica forem transformações reversíveis, o rendimento dessa máquina 

será o máximo possível. 
08) Em uma transformação adiabática, o sistema termodinâmico “troca” calor com o meio externo. 
16) Em uma transformação isotérmica, a energia interna de um sistema termodinâmico permanece constante. 
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QUESTÃO 11 
Com base nas Leis da Termodinâmica, analise as afirmativas a seguir: 
I. Existem algumas máquinas térmicas que, operando em ciclos, retiram energia, na forma de calor, de uma fonte, transformando-a 
integralmente em trabalho. 
II. Não existe transferência de calor de forma espontânea de um corpo de temperatura menor para outro de temperatura maior. 
III. Refrigeradores são dispositivos, que transferem energia na forma de calor de um sistema de menor temperatura para outro de 
maior temperatura. 
 
Está(ão) correta(s) 
A) apenas I.  B) apenas II.  C) apenas I e III. D) apenas II e III.  E) I, II e III. 
 
QUESTÃO 12 
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.  
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RESPOSTAS 

QUESTÃO 01 - A  
Como bem explicitado pela segunda lei da termodinâmica, é impossível a conversão completa de calor em trabalho mecânico. Logo, 
parte da energia da combustão será transferida para o ambiente em forma de calor e o restante será convertido em energia cinética 
do pistão. 
 
QUESTÃO 02 - A 
A) Correta. Define que há a passagem espontânea de calor de um corpo com temperatura mais alta para um corpo com temperatura 

mais baixa, até atingir o equilíbrio térmico, segundo os princípios da termodinâmica.  
B) Incorreta. O calor nunca é transferido de maneira espontânea e tampouco integralmente em outras formas de energia. O que 

ocorre naturalmente é a conversão de energia, seja mecânica, elétrica, química ou nuclear, em calor. 
C) Incorreta. Mesmo quando o sistema entra em equilíbrio, não é possível separar o nitrogênio e o hélio de uma mistura sem a 

realização de trabalho e consequente consumo de energia externa. 
D) Incorreta. Nenhuma máquina térmica real é capaz de converter integramente calor em trabalho e jamais pode funcionar como 

moto-perpétuo. 
E) Incorreta. Sem a realização de trabalho, é impossível reagrupar as moléculas de tinta que tingem um líquido qualquer e assim 

restaurar uma gota de tinta que provocou o seu tingimento. 
 
QUESTÃO 03 – B 
As máquinas térmicas não podem apresentar 100% de rendimento porque, de acordo com o enunciado de Kelvin-Planck, diretamente 
associado à Segunda Lei da Termodinâmica, parte do calor recebido não é transformado em trabalho útil e ocorre aumento da 
entropia.  
 
QUESTÃO 04 - C 
A centelha elétrica deve ser produzida ao final da compressão, que provoca diminuição no volume (de acordo com o diagrama, essa 
transformação ocorre de B a C) e, portanto, deve ser produzida no ponto C do ciclo. Uma vez que a centelha é produzida, ocorre 
explosão do combustível e aumento de pressão abrupto.  
 
QUESTÃO 05 - C 
Se o refrigeador realizou um trabalho de 10 J e a eficiência é de 0,1, a quantidade de energia fornecida foi de 100 J, como 10 J foram 
transformados em trabalho, a quantidade de calor envolvida é de 90 J. 
 
QUESTÃO 06 - B 
A) Incorreta. Este diagrama representa o ciclo de Carnot, sendo composto por duas transformações isotérmicas e 

duas transformações adiabáticas. É um ciclo ideal (teórico) que tem 100% de aproveitamento. 
B) Correta. Representa corretamente o ciclo do motor a gasolina. Este diagrama, que representa o conhecido ciclo Otto, tem em sua 

apresentação um segmento de reta, na sua parte inferior, com duas setas que indicam a admissão e a exaustão. Ou seja, o ciclo 
admite o combustível (gasolina), faz o processo de compressão e, na sequência, ocorre a explosão. Após essa etapa, ocorre a 
realização de trabalho e, consequentemente, a descompressão. Na última etapa do processo, ocorre a exaustão dos resíduos da 
queima do combustível. 

C) Incorreta. O diagrama representa o ciclo do motor a diesel. Uma das diferenças deste ciclo para o ciclo Otto, visível no diagrama, 
é a compressão. Ou seja, no ciclo diesel, a taxa de compressão é bem maior. Além disso, nesse ciclo, não é necessária a presença 
de vela, pois o combustível explode logo ao ser injetado dentro do cilindro contendo o ar que já foi previamente comprimido e 
com temperatura alta. 

D) Incorreta. Representa o ciclo de Stirling. Este ciclo, parecido com o ciclo de Carnot, é fechado e possui uma expansão isotérmica, 
um resfriamento isocórico (isovolumétrico), uma compressão isotérmica e por último um aquecimento isocórico. 

E) Incorreta. Este diagrama representa o ciclo de Carnot invertido, que nada mais é que o ciclo presente no funcionamento de 
refrigeradores e aparelhos de ar condicionado. 

 
QUESTÃO 07 - B 
O texto contradiz a Segunda Lei da Termodinâmica, pois, nesse caso, o ser provoca diminuição da entropia do sistema sem realização 
de trabalho. 
 
QUESTÃO 08 - B 
A busca por um motor de máxima eficiência entra em choque com um dos princípios da termodinâmica, segundo o qual uma máquina 
térmica nunca atinge rendimento ideal. Existe impossibilidade prática na conversão total de calor em trabalho mecânico, sem que 
haja qualquer perda. 
 
QUESTÃO 09 - E 
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A impossibilidade de converter calor totalmente em trabalho relata de forma clara o princípio que rege a segunda lei da 
Termodinâmica: os processos irreversíveis. Em sistemas no qual existem trocas de calor, ocorrem processos irreversíveis que 
impedem que parte do calor não seja convertido em trabalho, de forma que não há possibilidade de reverter, uma vez que, de acordo 
com a segunda lei da Termodinâmica, a entropia deve sempre aumentar. 
 
QUESTÃO 10 
01 + 04 + 16 = 21 
 
01) Correto. O sistema está isolado não há nenhuma ação externa capaz de dissipar sua energia. 
02) Incorreto. De acordo com a 2a Lei da Termodinâmica, não é possível converter completamente calor em trabalho mecânico. 
04) Correto. É exatamente este o mecanismo proposto por Carnot e que teve o ciclo conhecido por seu nome. 
08) Incorreto. Na transformação adiabática não há trocas de calor com o meio externo. 
16) Correto. A energia interna é proporcional à variação de temperatura, e esta permanece constante na transformação isotérmica. 
 
QUESTÃO 11 - D 
I. Incorreta. De acordo com a Segunda Lei da Termodinâmica, não existem máquinas capazes de transformar integralmente calor em 
trabalho mecânico. 
II. Correta. As trocas de calor ocorrem espontaneamente do corpo de temperatura maior para o de temperatura menor, não o 
contrário. 
III. Correta. Nos refrigeradores há a transferência de energia de um sistema de menor temperatura (ambiente interno à geladeira) 
para outro de maior temperatura (ambiente externo). 
 
QUESTÃO 12 - A 
A) Correta. Inexiste uma máquina térmica que transforme 100% do calor em trabalho, havendo sempre uma perda para o meio 

externo. 
B) Incorreta. As transformações presentes no ciclo de Carnot são: duas isotérmicas e duas adiabáticas. 
C) Incorreta. No ciclo de Carnot, existem duas transformações reversíveis e duas irreversíveis. 
D) Incorreta. Para o ciclo de Carnot com duas transformações reversíveis, há o rendimento máximo, ou seja, o rendimento não é 

nulo. 
E) Incorreta. Para transferências de calor de meios frios para meios mais quentes, a máquina térmica deve consumir energia externa 

ao seu ciclo.  


